
نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یـصاخ یدرف  قالخا  دـنریگیم ، رارق  تاعامتجا  سار  رد  هک  یناسک  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ  ایند  رد  دوب . ماکح  یدرف  قالخا  باب  رد  طلغ  یاھرواب  لاـطبا  وا ، متـشھ  راـک 

دندرک لوبق  ایند  مدرم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا ، لاثما  یھاوخدوخ و  ییاردوخ و  ییارگلمجت ، هنافرـسم ، تحار و  یگدـنز  زا  ندوب  رادروخرب  ندـیزرو ، ربکت  دنـشاب ! هتـشاد 

رد دـندرکیم و  یگدـنز  اھرداچ  ریز  زورید  ات  هک  ینویبالقنا  یبالقنا ، یاھروشک  رد  یتح  دنـشاب . هتـشاد  ار  قـالخا  نیا  دـنریگیم ، رارق  اـھتموکح  سار  رد  هک  یناـسک  هک 

دوخ هب  ار  یتیعـضو  نامھ  دـنکیم و  رییغت  ناـشیتموکح  قـالخا  دوشیم و  ضوع  ناشیگدـنز  عضو  دنـسریم ، تموکح  هب  هکنیا  درجم  هب  دـندشیم ، یفخم  اـھهمخد 

. تسین بجعت  یهیام  مھ  مدرم  یارب  میاهدید ؛ ار  یزیچ  نینچ  کیدزن  زا  ام  دنتشاد ! ملاع  یاسور  نیطالس و  یهیقب  هک  دنریگیم 

یاج هب  دـشاب و  هتـشاد  ییهنادـھاز  یگدـنز  دـناوتیم  ملاـع ، ناناملـسم  رگید  تلم و  کـی  قوشعم  بوبحم و  ربھر  هک  داد  ناـشن  درک و  ضوع  ار  طـلغ  رواـب  نیا  اـم  ماـما 

. دنک دروخرب  مدرم  اب  ایبنا  قالخا  نابز و  سابل و  اب  دنک و  ییاریذپ  ناگدننکرادید  زا  هینیسح  کی  رد  للجم ، یاھخاک 

مزاول وزج  رابکتـسا ، ربکت و  ییاردوخ و  داـیز و  یاـھیرادروخرب  فارـسا و  تافیرـشت و  لـمجت و  دـشاب ، هدـش  نشور  تقیقح  تفرعم و  رون  هب  نارادـمامز  ماـکح و  یاـھلد  رگا 

تفرعم و روـن  دوـب ، هدروآ  دوـجو  هب  هک  یھاگتـسد  نآ  رد  مھ  دوـخ و  یگدـنز  رد  مھ  هک  دوـب  نـیا  راوـگرزب  نآ  گرزب  تازجعم  زا  دوـشیمن . بوـسحم  اـھنآ  یرادـمامز  یمتح 

. دوب هتفای  یلجت  تقیقح 

١٣۶٨/٠٨/٠٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  هاگدید  زا  نز  تیصخش  ىسررب  رانیمس  هب  مایپ 

گرزب یقیفوت  نیا ، دنیرفایب . الاو  هتسجرب و  نز  زا  ینیون  زارط  دنک و  هیارا  وا  یاھـشزرا  نز و  باب  رد  یدیدج  هاگرظن  هک  تسا  هتـشگ  رداق  بالقنا  تکرب  هب  زورما  ناریا  تلم 

ناوت یم اـیند  رد  ار  تکرح  نیا  ذوفن  ریثاـت و  ی  هناـشن برغ ، تاـعوبطم  لـفاحم و  یوـس  زا  تمواـقم  عاـنتما و  یوھاـیھ  مغر  یلع تسا . دـیلقت  لـباق  راگدـنام و  یتـکرح  و 

. درک هدھاشم 

، تسا هدـش  هدـید  لفاغ  یحطـس و  دارفا  رد  هک  نانچ ادابم  دـنرادرب . مکحم  نیتم و  ار  اھماگ  دـنھد و  همادا  ار  دوخ  نشور  هار  یمالـسا ، ناریا  هاـگآ  دنمـشیدنا و  ناـنز  دـیاب 

. دننک هدنز  هرابود  ار  اورپ  یب طالتخا  یلھاج  مسر  ای  دنروایب  یبالقنا  ریغ  یاھشیارگ  چوپ و  یاھلمجت  فرصم و  هب  یور  هرابود  نموم ، نانز  یبالقنا و  لسن 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

راکادـف و مدرم  هکنیا  زا  و  مفـساتم ; نارگن و  ادـیدش  دـننک ، عیاش  ار  یجرخلو  فارـسا و  ییارگلمجت و  مسر  ام  مدرم  نایم  رد  ات  دنـشوکیم  یناـسک  هکنیا  زا  بناـجنیا 

رورـضریغ و یاـھ  یداـیز  تـالمجت و  هک  ناـنآ  مربیم . هاـنپ  ادـخ  هب  دـنربب ، داـی  زا  ار  یبـالقنا  تعاـنق  دـنوش و  هداد  قوس  ییارگفرـصم  هب  یـصخش  روما  رد  ناریا  یبـالقنا 

نینچ دوخ  رب  یتسدـگنت ، یتخـس و  اب  هکنانآ  و  دـنروآ ; یور  قافنا  هب  دـنیآ و  دوخ  هب  دـنھدیم  ماجنا  یلام  ییاناوت  تعـسو و  زا  یـشان  یدردیب  یور  زا  ار  هناـبآمجرخلو 

راک و شالت و  همھیارب ، و  یـصخش ، روما  رد  تعانق  طسوتم ، یاھرـشق  یارب  یورهنایم و  نینکمتم ، یارب  دنـشکب . تسد  رابتراسخ  رما  نیا  زا  دننکیم  لیمحت  ار  یزیچ 

. تسا یمالسا  یمسر  یبالقنا و  ییهضیرف  یمومع ، عضو  هب  نداد  قنور  دیلوت و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

! امش ناج  هب  میھدب . شرتسگ  نامروشک  رد  همھ  زا  شیپ  ایند و  ىاج  همھ  رد  ار  حالص  میناوتیم  دشاب ، ناحلاص  تموکح  تموکح  میشاب و  حلاص  اصخش  نامدوخ  رگا  ام 

کی مھ  ندوب  بوخ  میشاب . بوخ  امـش  نم و  دیاب  دنکیم . شالت  دوخیب  دنک ، شالت  مھ  سک  رھ  داتفا ؛ دھاوخن  فادھا - تھج  رد   - ىتبثم قافتا  چیھ  میدوبن ، حلاص  ام  رگا 

هاوخدـب میـشابن ، تافیرـشت  لمجت و  لھا  مینزن ، صرح  اـیند  لاـم  هب  مینکن ، تبیغ  مییوگن ، غورد  میـشاب ، اوقتاـب  میـشاب ، نیدـتم  ىنعی  درادـن ؛ ىاهبملـسهبملق  ىاـنعم 

وا ىبوخ  و  شدوخ . صخـش  دوب ؛ ىبوـخ  مدآ  ماـما ، دوـخ  صخـش  میـشاب . بوـخ  دـیاب  تسا . نیا  مینکن ؛ ناـمدوخ  ىارب  غورد  ىاـھاعدا  میـشابن ، فارـسا  لـھا  میـشابن ،

ناتـسود دـنکیم ، بوخ  ار  شدوخ  یهناخ  دریگیم ؛ رارق  وا  ریثات  تحت  مھ  وا  شوحولوح  تسا ، بوخ  ىـسک  ىتقو  دـنکب . ئلالتم  بوخ و  ار  وا  روضح  ورملق  ماـمت  تسناوت 

، دوب رونم  شدوخ  نوچ  درکیم ؛ رونم  ار  اـج  همھ  هک  دوب  ىغارچ  کـی  لـثم  ماـما  دـنکیم . بوخ  ار  شدوخ  ىاـیند  دـنکیم ، بوخ  ار  شدوـخ  روـشک  دـنکیم ، بوـخ  ار  شدوـخ 

ایند هب  ىئانتعایب  ایند و  هب  ىعمطیب  ىیاسراپ و  دھز و  ظاحل  زا  ار  وا  صخش  ماما - نانمشد  ىتح   - میدید ام  ار  ىـسک  رھ  دوب . ىبوخ  مدآ  اعقاو  دوبن . ىناملظ  شدوخ 

. دوب ىفیرعت  و  دندرک ؛ فیرعت  اھنیا ، دننام  اھاعدا و  رد  ندوب  وگتسار  و 

(ع)  / ١٣۶٩/٠١/٢۶ تیبلھا یناھج  سنارفنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، لیبق نیا  زا  لتھ و  ییاریذپ و  لوپ و  هیدھ و  زا  شیب  دـناهدمآ ، هک  ار  ییاھنیا  تشاد ، دوجو  نآ  رد  یباسح  فرح  ینعی  تشاد ، هیام  رانیمـس  رگا  هک  تسا  نیا  رخآ  یهتکن 

نانآ هب  نآ  لاثما  راکدوخ و  تالمجت و  یراگدای و  فیک  ایادـھ و  یرادـقم  نتفر ، تقو  مھ  دـعب  دـندمآ و  دـیتفرگ و  یلاع  یلیخ  لتھ  نانآ  یارب  رگا  الاو  درک ؛ دـھاوخ  لاحـشوخ 

ناتدوخ اھامـش  یھاگ  هکنیا  لثم  تفگ . دنھاوخ  هنوگنیا  اھنآ ، یباسح  یاھمدآ  دوب . یچوپ  رانیمـس  رانیمـس ، اما  دنداد ؛ یدایز  یایادھ  هک  دنیوگیم  دنوریم و  دـیداد ،

. تسا یزیروربآ  نیا ، دوب . تفم  فرح  دنتشادن ؛ یفرح  دییوگیم  دیوریم و  ایند  یاجکی  هب 

ادـگ یلو  تسا ، بوخ  ناشقالخا  تسا ، دایز  ناشملع  دـنیوگ  یم الثم  دـیدادن ، اھنآ  هب  مھ  نآ  ریظن  یراـگدای و  فیک  ول  و  دوب ، یباـسح  تسرد و  زغمرپ و  زیچ  کـی  رگا  اـما 

ندوبن کسنک  تسین . تحلصم  مھ  نیا  دنیوگب ؛ مھ  کسنک  یمالسا  یروھمج  هب  مالـسا و  هب  هک  مھاوخ  یمن نم  هتبلا  دنکـسنک ! هدرخ  کی  ناشیا  لوق  هب ای  دنتـسھ ،

راک هچ دنمھف  یمن اما  تسا ، ناشتـسد  لوپ  دنیوگب  هک  دوشن  روط  نیا هک  دینکب  هجوت  دـیاب  مھ  هتکن  نیا  هب  تسا . رگید  زیچ  کی  مھ  ندوب  لقع  یب جرخلو  تسا ، زیچ  کی 

. دیایبرد یباسح  تسرد و  یاھراک  یتسیاب  راک ، نیا رانک  رد  اھتنم  دشاب ؛ نازیمب  راک  همھ  دننکب .

تیناحور  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ یهژیو  یارسداد  هاگداد و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نآ  یراکادـف ، اب  دـعب  دـنیامن و  هزرابم  لاس  هدزناپ  دـننک ، تکرح  روط  نآ ماما ، فرح  تیناحور و  فرح  اب  مدرم  دوشب  بجوم  هک  میتشاد  یزیچ  هچ  الثم  ابقال ، کی  اب  اـم 

رد داقتعا  نیا  زج  تیونعم و  زج  ایآ  روط ؟ نیمھ مھ  شدعب  دننک و  یگداتـسیا  هئطوت  همھ  نیا  لباقم  رد  ماما ، ترـضح  کرابم  نارود  رد  لاس  هد  سپـس  دنناسرب و  یزوریپ 

یتـقو هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  تسا ؟ هدوب  یرگید  زیچ  دـنک ، یم ارجا  ار  ادـخ  رما  تسا و  مدرم  ریخ  ادـخ و  یارب  هکلب  دـنک ، یمن راـک  شدوخ  یارب  تیناـحور  هک  مدرم  لد 

هب یتضھن  تسا . هدش  ناحتما  مھ  ام  روشک  رد  هدش و  ناحتما  رگید  یاھاج  رد  نیا ، دنسر . یمن ییاج  هب  دنـشاب ، یکتم  یبلق  نامیا  یونعم و  ی  هبنج ریغ  هب  اھتـضھن 

. تسا مکاح  نآ  رد  ییادخ  یداقتعا و  ینامیا و  یونعم و  ی  هگر کی  هک  دسر ، یم ییاج 

بضغ و توھـش و  راچد  دننکیم و  اطخ  هابتـشا و  ناشدوخ  یھاگ  دنروآیم . باسح  هب  نموم  دـننادیم و  اھزیچ  نیا  رھظم  ار  امـش  نم و  سابل و  نیا  تیناحور و  مدرم ،

باـسح هب  تیناـحور  رد  هک  دـنراذگیم  یلاـمک  یاـپ  هب  ار  ناـشدوخ  صقن  دـنوشیم و  تـسھ ، شتعیبـط  رد  رـشب  هرخـالاب  هـک  ییاـھراک  یتسرپلـمجت و  یتـسرپلوپ و 

هچرھ سپ  تسا ؛ یوق  شاهطبار  وا  تسا ، فیعض  ادخ  اب  ام  یهطبار  رگا  دمھفیم ؛ ار  ادخ  مکح  وا  میمھفیمن ، ام  رگا  تسا ؛ لماک  وا  میـصقان ، ام  رگا  دنیوگیم  دنروآیم .

. مینکیم لمع  هللایلا » ابرقتم   » ام دیوگیم ، وا 

الاح تسین . هک  نیا زا  ریغ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  هدوب ، تامدخ  هدش ؛ ماجنا  هدوب ، حالـصا  هدـش ؛ زوریپ  هدوب ، بالقنا  رگا  هدوب ، ولج  تیناحور  اجرھ  هک  تسا  نیمھ  یارب 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 1 
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لیاز مدرم  زا  ای  ناسنا  زا  یی  یبلق دامتعا  هچ  دوش ، یم هتفرگ  مدرم  زا  یی  هناوتـشپ هچ  دـینیبب  دـش ، لیاز  هاگتـسد  نیا  هب  سابل و  نیا  هب  مدرم  ناـمیا  هک  دـش  یراـک  رگا 

؟ تسیچ نوریب  رد  نامیا  داقتعا و  لاوز  نیا  رثا  دوش . یم

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز نانچ ، نینچ و  یدوب و  یی  هرفـس نینچ  رـس  وت  دـنیامرف  یم هک  نآ زا  دـعب  فینح ،» نب  نامثع   » هب دوخ  فورعم  ی  هماـن نآ  رد  مالـسلاوھالصلا ) هیلع  ) نینموملاریما

اھامـش زا  نم  ینعی  کلذ ؛» یلع  نوردقت  مکناو ال  الا  : » دـنیامرف یم دـعب  هیـصرقب .» همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دـق  مکماما  نا  الا و  : » دـنیامرف یم ار  ناشدوخ 

. مرادن ار  یگدنز  روط  نیا عقوت 

عفد ار  تیلووسم  ناـمدوخ  زا  اـم  هک  تسین  نیا  ثحب  تسا ؟ یخوش  رگم  مینک ؟ زاورپ  جوا  دـح  نآ  رد  میرداـق  هک  میھدـب  روـطخ  ناـمرطاخ  هب  میناوـت  یم اـجک  امـش  نم و 

هب هکلب  تسین ؛ یعنـصت  لمع  کی  ندرک ، یگدنز  روط  نآ هن ، مینک . تسرد  یھیجوت  نامدوخ ، لمع  یارب  هک  تسین  نیا  ثحب  دنکب . دـیاب  دـناوت ، یم یـسک  رگا  هن ، مینک .

. تشاد دوجو  نینموملاریما  رد  حور  نآ  هک  تسا ، یکتم  نیدالوپ  حور  کی 

هک اجرھ  ات  دیناوتیمن ، یروطنآ  رگا  دییامن . شـشوک  یعـس و  هار  نیا  رد  دیناوتیم ، هچرھ  دینک و  هشیپ  عرو  داھتجا ؛» عروب و  ینونیعا  نکیلو  : » دنیامرفیم نآ  لابند  رد 

هک ییاھزیچ  نآ  زا  ار  شدوخ  دراذگب و  رانک  ار  ییارگفرـصم  یهیحور  دیاب  ام  یهعماج  هک  مییوگیم  میھدیم و  راعـش  میھاوخیم و  رگا  ام  دینک . لابند  ار  نیا  دـیناوتیم ،

عاونا و راچد  ام  دوخ  دوشیم  رگم  میھدـب . دای  مدرم  هب  ار  نیا  دـیاب  هک  میتسھ  ام  تسام . لمع  هب  فقوتم  نآ ، هب  لمع  دـنک ، اـھر  دوشیم ، جـیورت  یبرغ  یاـھگنھرف  رد 

لمع دیاب  ام  دنھدیم ، ار  شراعش  رگید  یاھاج  رد  رگا  دنـشابن !؟ یتالمجت  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  مدرم  زا  لاحنیعرد  اما  میـشاب ، نکمم  تالمجت  تافیرـشت و  ماسقا 

. مینک

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مالسا تسا . مولعم  امش  ی  همھ رب  منک ؛ رارکت  ار  اھنآ  نم  هک  درادن  یموزل  تسا ، هتفر  نانز  رب  یناریا ، ریغ  یناریا و  یبرغ و  یقرش و  یاھگنھرف  رد  هتشذگ ، رد  هک  هچنآ 

نیا هتکن  نآ  مراد . هیکت  نآ  یور  هشیمھ  نم  تسا و  یمھم  ی  هتکن دیدرک ، هراشا  نآ  هب  اریخا  مھ  امش  هک  یی  هتکن بتارم ، یاھتنم  دیشخب ؛ نز  هب  یی  هرابود تایح  اعقاو 

طابترا اھنیا  هب  هک  ینیناوق  ظاحل  زا  هن  یدرف ، فرـصت  تردـق  نکمت و  ظاحل  زا  هن  یعامتجا ، قوقح  ظاحل  زا  هن  اـم ، یناریا  ی  هعماـج رد  نز  اـھنیا ، ی  همھ دوجو  اـب  هک  تسا 

. درادن رارق  تسا ، هتساوخ  مالسا  هک  یحطس  دح و  نآ  رد  زونھ  دنک ، یم ادیپ 

هراومھ خیرات ، لوط  رد  هنافـساتم  هک  دنیب  یم دنک ، هاگن  مدآ  رگا  تسین . مھ  ناریا  صوصخم  هتبلا  هک  تسا ، مکاح  نز  هب  تبـسن  یدـب  قالخا  ام ، ی  هعماج زا  یـشخب  رب 

، تسھ هدوب و  یلکش  رھ  هب  هدوب ، نینچ  رگید  یاجرھ  هتبلا  دنا . هتسنادن ار  وا  یاج  نز و  ردق  هک  تسا  نیا  زا  یشان  مھ  رتشیب  هک  تسا ؛ هتفر  نز  رب  یخیرات  متـس  کی 

، ندوب نز  رطاخ  هب  یتسیابن  دنک و  ادیپ  ار  شدوخ  یقیقح  ناش  دیاب  نز  تسا . هتساوخ  مالسا  هک  دشاب  یلکش  نآ  هب  یتسیاب  ام  ی  هعماج رد  یلو  درادن ؛ یطبر  ام  هب 

. تسا یدب  رایسب  زیچ  نیا ، دوشب . وا  هب  یملظ  متس و  چیھ 

قوس نیمھ  لثم  تسا ؛ متس  تقیقح  رد  اما  تسین ، متـس  مھ  شمـسا  هک  ییاھمتـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  قح  رد  هک  ییاھمتـس  هچ 

چیھ هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا . نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، فرـصم . یهلیـسو  کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنـس و  جراخم  هدوھیب و  یاھـشیارآ  ییارگفرـصم و  لمجت و  هب  نداد 

، نیا دـیامنیم . مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  یاھزیچ  هب  دـنکیم و  فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادـھا  اھنامرآ و  زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتـالاب  یملظ 

هدـش ییاھتلفغ  زاب  اھدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مھ  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  دـشیم . هتفرگ  نآ  یولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یھاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  یراک 

. درک یزیرهمانرب  یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

نآ زا  شیب  شنکمت و  زا  شیب  سک  چـیھ زا  ینعی  دراد ؛ یقیقح  یاھزاین  تعیبط و  ترطف و  رب  یکتم  هناـنیب و  عقاو دـید  کـی  قیـالخ ، ی  همھ درم و  نز و  هب  تبـسن  مالـسا 

نایب هک  تسا  یی  هرقف هعمج ، یاھرحـس  یاـعد  رد  تسا . یقطنم  یعقاو و  یاـنب  کـی  تسا ؛ نیا  رب  مالـسا  یاـنب  الـصا  درادـن . یعقوت  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  یزیچ 

قوقح هک  نیا یارب  تسا ، تیافک  دح  رد  هداد ، یسک  هب  هتشاذگ و  تنم  لاعتم  یادخ  هک  یزیچ  نآ  ینعی  هقح ؛» هیداتل  افک  یف  هدابع  یلع  هب  نتما  ام  لعج  و  : » دنک یم

. دراد دوجو  وا  زا  هک  تسا  یعقوت  نامھ  اب  بسانتم  سک ، رھ  تایعقاو  تخانش  الصا  دنک . ادا  ار  یھلا 

ینامرآ هک  تسین  نآ  یانعم  هب  اما  تسا ؛ هداد  ار  یھلا  مکح  هدرک و  رظن  اھنآ  هب  الـصا  هدـیزرو ، مامتھا  یرـشبریغ  یرـشب و  عیابط  اھـشھاوخ و  اـھزاین و  هب  مالـسا  سپ ،

ام لباقم  رد  یفدھ  مینک ، یم تکرح  ام  هک  بوچراچ  نیا  رد  ایآ  اما  مینک ؛ یم تکرح  تعیبط  نیناوق  بوچراچ  رد  میتعیبط و  نادنز  ریـسا  موکحم و  ام  درادـن . اھناسنا  یارب 

؟ دینکب تکرح  تمس  نیا  هب  دیاب  دنیوگب  هک  دنا  هتشاذگن

، نیا دنک . تکرح  تمس  نیا  رد  دیاب  قیالخ ، یهمھ  لثم  درم و  لثم  نز  تسا . یمتح  یعطق و  زیچ  کی  اھنامرآ ، اھجوا و  اھهلق و  تمس  هب  شیارگ  مالسا و  رد  ییارگنامرآ 

فرـصم و هب  شیارگ  نیا  دوشب . نکهشیر  اھنآ  یتسیاب  یمالـسا ، ماظن  رد  هتبلا  دزاسیمن . نتفر  شزرایب  یـصخش و  دـصرددص  یاھزیچ  کال  رد  ظیلغ و  یاھـشیارگ  اـب 

رد یطارفا  تفرگیم و  رارق  یطـسوتم  دح  رد  لقاال  ای  دشیم ، نکهشیر  یمالـسا  یهعماج  رد  دـیاب  دوشیم ، هداد  دـشر  یلھاج  عماوج  رد  هک  نآ ، لاثما  ییارگلمجت و 

تیونعم و زا  رود  مالـسا و  زا  رود  عماوج  باب  هک  دناهتـشذگ ، یاھیمرگرـس  نامھ  مرگرـس  زاب  مدرم ، زا  ییاھرـشق  هک  دوشیم  هظحالم  نالا  هنافـساتم  اـما  دـشیمن ؛ نآ 

. تسا طلغ  نیا ، تسا . تقیقح 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار یطلغ  رواب  هک  تسا  نیا  دنراد ، هدھع  رب  دننکیم -  راک  فلتخم  یاھفدھ  اب  اھلکش و  رد  هک  نانز -  زا  ییهعومجم  رھ  امش و  یهعومجم  زورما  هک  یزیچ  نآ  نم ، رظن  هب 

زا یخرب  هب  شیارگ  ینعی  تسا ؛ هدوب  هتـشذگ  رد  مھ  یطلغ  رواب  هتبلا  دـیادزب . تسا ، هدرک  دراو  یناریا  نز  نھذ  رد  ریخا  لاـس  اـھھد  نیا  رد  ییاـپورا  یبرغ و  گـنھرف  هک 

، نیا دـش . دـیدشت  یبیجع  لکـش  هب  فرـصم ، رد  ییارگون  ییارگدـم و  نیا  ییاپورا ، گنھرف  دورو  اب  تسا . هتـشاد  دوجو  مھ  هتـشذگ  زا  لـمجت ، فرـصم و  طـلغ  یاـھلکش 

یاھرواب نیا  دندرک . ار  راک  نیا  یتین  اب  یدصق و  هب  دندوب -  نارگرامعتسا  اھتسینویھص و  ابلاغ  هک  یبرغ -  یاھتسایس  نارادمدرـس  دوب . هدش  ینیبشیپ  هدشهبـساحم و 

یباجحدب و دوشیم -  حرطم  تاقوا  یھاگ  هک  یتالکشم  نیا  یهشیر  دوشب ، راک  نیا  رگا  یمالـسا . یاھراک  اھثحب و  یهیارا  اب  رگم  دوشیمن ، نیا  و  دییادزب ؛ دیاب  ار  طلغ 

. دوشب راک  اھنآ  یور  دیاب  هک  دنتسھ  اھگنھرف  اھرواب و  نامھ  للع ، دنلولعم ؛ ابلاغ  اھنیا  دش . دھاوخ  هدنک  دوخ  یدوخ  هب  اھزیچ -  نیا  اشحف و  داسف و  جاور 

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کـشالب دوریم ، یرگیفارـشا  تمـس  هب  یگدنز  هک  مینکب  ساسحا  ام  رگا  یمالـسا ، یروھمج  رد  زورما  دورب . دیاب  دھز  تمـس  هب  یگدنز  دیوگیم  نینموملاریما  ناردارب !

، کی یهجرد  نـالووسم  هن ، تسا ؛ هللااـیلوا  هب  قلعتم  هک  یناـنچنآ ، یاھدـھز  مھ  مییوگیمن  مینکب . تکرح  دـھز  تمـس  هب  دـیاب  اـم  درادـن . درگربورب  تسا ؛ فارحنا  نیا 

فارـسا و دـیابن  مھ  مدرم  یهماـع  دـسریم . مدرم  یهماـع  هب  مھ  دـعب  دنـشاب ؛ هتـشاد  دـھز  دوـخ  دـح  رد  دـیاب  مھ  دـعب  تاـجرد  نـالووسم  نآ  اـت  ود ، یهجرد  نـالووسم 

میوگیمن تساطخ . دنراذگیم ، ناشیاھرتخد  یاھدقع  یارب  هک  تمیقنارگ  یاھهیرھم  نیا  دشاب . نالووسم  صوصخم  طقف  دـھز  هک  تسین  روطنیا  دـننکب . ییارگلمجت 

نیا هیـضق  یمالـسا ، یهعماج  طیحم و  رد  دھدیم . رارق  لوپ  الط و  شزرا  عاعـشلاتحت  ار  یناسنا  یاھـشزرا  اریز  تسا ؛ هعماج  رد  یتشز  دـب و  یهدـیدپ  اما  تسا ، مارح 

؛ دـنک دودـحم  هک  هتـساوخن  ربمایپ  مینکیمن . مارح  مھ  ام  هن ، دـینکیم !؟ مارح  امـش  اما  هدرک ، لالح  ربماـیپ  دـنیوگیم  یـضعب  درکن . ربماـیپ  ار  لـالح  راـک  نیمھ  تسین .

هک تسا  نیا  رس  ثحب  نکب . تسورع  رھم  ای  نکب ، ترتخد  یهیزیھج  راذگب و  مھ  یور  ار  تیگدنز  یهمھ  الصا  نکب . یھاوخیم  هچرھ  ورب ، امش  تسا . هدرکن  مھ  دودحم 

. تسین یمالسا  تحلصم  تساوخ و  رب  قبطنم  هنالقاع و  حیحص و  راک ، نیا 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 2 
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تخب ی  هناـخ هب  هدوـب -  ناـمز  نآ  رد  هک  یی  هرقن لاـقثم  هیقوا -  جـنپو  تسیب ناـمھ  اـب  ربماـیپ ، ی  هداوناـخ و  ار ؛ شدوـخ  نارتـخد  نینموـملاریما ، ار ؛ شدوـخ  رتـخد  ربماـیپ ،

دوش . یم یلعف  ناموت  رازھ  هدزاود  دح  رد  ابیرقت  هرقن ، نازیم  نیا  میدرک ، باسح  هک  لبق  لاس  هس  ود ، دنداتسرف .

لثم یمومع -  رھاظم  دشاب  مزال  تسا  نکمم  تاقوا  یھاگ  تسا . طلغ  یـصخش  یاھیگدـنز  رد  یتالمجت ، رھاوظ  رب  ندوزفا  زورهبزور  نیا  زیمآلمجت ، یاھیگدـنز  عضو  نیا 

. تسامش نم و  صخش  رس  ثحب  تسین ؛ ثحب  لحم  نآ  دننکب ؛ تسرد  ابیز  گنشق و  مھ  یلیخ  ار  نادیم -  کی  ای  نابایخ  کی 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی یگدـنز ، رھاوظ  رد  هک  منکب  ضرع  الامجا  مھاوخیم  نکیل  منکب ؛ قلطم  ییاسراپ  دـھز و  عقوت  دـننکیم ، یگدـنز  رگید  یاھروشک  رد  هک  یناردارب  زا  مھاوخیمن  نم 

. دریگب یصخش  یهدارا  اب  راکتبا و  هب  دوخ و  لیم  اب  ار  اھهدافتسا  زا  یضعب  یولج  دراد ، مھ  هدافتسا  ناکما  دراد ، مھ  دمآرد  یـسک  رگا  تسا . مزال  کاسما  تیاعر  رادقم 

ناکما هک  ییهدنب  راک  اب  راک ، نیا  دھدیم . تینارون  امش  هب  ینعی  دراد ؛ یصخش  یهدیاف  مھ  و  دراد ، یمومع  یهدیاف  بالقنا  یلک  عضو  یارب  مھ  دراد . هدیاف  یلیخ  نیا ،

 - نامزاس رب  هفاضا  یهدافتـسا  نالف  زا  یدایز ، جرخ  نالف  زا  یتالمجت ، راک  نالف  زا  رگا  دیناوتیم ، هک  امـش  اما  مرادن ؛ رجا  نم  دـنکیم . قرف  تسین ، میارب  هدافتـسا  نالف 

نآ و یهدیاف  تلیـضف و  دـیدرک ، کاسما  دوشیمن -  مھ  یروط  منکیم ؛ هدافتـسا  هنوگنیا  الثم  هک  دـیوگب  دـنک و  رکف  مھ  عورـشم  هار  کی  شیارب  ناسنا  تسا  نکمم  هک 

. تسالاب یلیخ  امش  دوخ  سفن  رب  شریثات 

هک تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  درواـیب ، دوجو  هب  نیمز  رد  ار  ادـخ  تیمکاـح  دـھاوخ  یم دـنک و  یم شـالت  داـھج و  راـک و  اـیند  رد  هک  رـشب  الـصا  میتسھ . نیمھ  یارب  اـم 

رگید راک  کی  یارب  همدـقم  هللا ، قالخا هب  قلخت  دـنوشب . هللا  قالخا هب  قلختم  اھناسنا  هک  تسا  نیا  یلـصا  فدـھ  یـساسا و  ی  هدـیاف الـصا  دـننک . ادـیپ  تینارون  اـھناسنا 

، ناربمایپ تیمکاح  یمالـسا و  تموکح  تساھناسنا . ندش  ینارون  هللا و  قالخا هب  قلخت  ی  همدقم لدع ، تسا . هللا  قالخا هب  قلخت  یارب  همدـقم  رگید ، یاھراک  تسین ؛

تاطابترا و هنوگ  همھ ات  دینک ، عورـش  ار  تحلـصم  اج  نیا زا  دراذـگ . یم ریثات  نیا  یـصخش ، لمع  دروخرب و  رد  سپ ، قالخالا .» مراکم  ممتال  تثعب  امنا  « ؛ تسا نیمھ  یارب 

. دشاب قفوم  امش  یاھشالت  اھیریگعضوم و 

جاودزا  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ دقع  یهبطخ  یارجا  مسارم  رد  تانایب 

یهنحـص ار  ینادـجو  فیطل  کاپ و  یهنحـص  نیا  مھ  دـنکیم ، تایدام  هب  یهدولآ  ار  جاودزا  طیحم  مھ  تسا . طلغردـناطلغ  میھدـب ، رارق  رخافت  یهنحـص  ار  اجنیا  ام  هکنیا 

کی هب  لوا  زا  دیراذگب  ارچ ؟ درذگب ؛ تافیرشت  لمجت و  رب  نانآ  یگدنز  یتسیاب  هک  دننکیم  تداع  لوا  زا  رسپ  رتخد و  نیا  مھ  دعب  دنکیم ، اھیورهدایز  اھـسفانت و  اھرخافت و 

. دننک تداع  طسوتم  یگدنز 

یرـضم راک  هن ، دـنعالطایب ؛ شیاھیـشوخ  اھتذـل و  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـننکیم ، تفلاخم  تالمجت  اب  هک  یناسک  نآ  تسا . دـب  رـضم و  هعماج ، کی  یارب  تـالمجت 

بترم روطنیمھ  هک  یتقو  اما  درادن ؛ یداریا  لوادتم  لوقعم و  دـح  رد  هتبلا  دـنکیم . نایز  هعماج  یدایز ، تالمجت  اب  رـضم . یکاروخ  کی  ای  وراد  کی  لثم  تسا ؛ هعماج  یارب 

رد ار  رـضم  راک  نآ  ام  هچنانچ  الاح  تسا . رـضم  هعماـج  یارب  نیا  و  دوریم ؛ یرگید  یاـھاج  هب  دـنکیم و  زواـجت  شدوخ  دـح  زا  الـصا  دـمآ ، ناـیم  هب  هقباـسم  تباـقر و  یاـپ 

. تسا دب  رایسب  دش ؛ دھاوخ  طلغردناطلغ  رگید  نیا  مینک ، هدافتسا  نآ  زا  میھاوخب  میروایب و  جاودزا  یهصرع 

مدرمات دنتشون ؛ هک  دندرک  بوخ  ردق  هچ هک  دندوب ، هتشون  ار  یدروم  مھ  همانزور  رد  اریخا  دوب . اھیتوغاط  نآ  راک  دایز ، یاھجرخ  اھنتفرگ و  لتھ ادصورـسرپ و  یاھینامھیم  نیا 

ضرق هیاـسمھ  زا  میتشادـن ، مھ  رگا  میتـفرگ . یم یـسورع  دـقع و  قاـتا -  ود  قاـتا ، کـی  ناـمدوخ -  یاـھ  هناـخ رد  هشیمھ  اـھام  تـسا . تـشز  اـھراک  نـیا  هـک  دـنمھفب 

هک یدب  یاھمدآ  اھتوغاط و  نآ  هتبلا  تشذگ . یم شوخ  مھ  یلیخ  میدرک ؛ یم یخوش  میدیدنخ ، یم میتفگ ، یم دـش ؛ یم هدـیچ  هویم  ینیریـش و  یرادـقم  میتفرگ . یم

رب هک  ام  الاح  . دـندرک یم اپرب  نانچ  نینچ و  جرخرپ و  یاھینامھیم  دـنتفر و  یم اھلتھ  نآ  رد  دـندوبن ؛ عناق  عضو  نیا  هب  اھنآ  دـندرک . یمن رازگرب  روط  نیا دـندش ، هلازا  هللادـمحب 

یتقو یلو  دنکن ؛ دنکب ، یجرخرپ  راک  دناوتیمن  مدآ  یتقو  هکنیا  هن  دوب . دب  نآ  میوشیم ؛ اھنآ  لثم  مھ  ام  مینکب ، رارکت  رگا  مینکب . رارکت  ار  اھنآ  راک  دیابن  میاهدمآ ، راک  رس 

ار رتخد  یاھزاین  هیزیھج  رگا  دیریگب . هداس  ار  اھهیزیھج  تشاذگ . یگداس  رب  ار  انب  دیاب  دنکیمن . باجیا  ار  نیا  حیحص ، قطنم  نآ  دش !؟ یچ  سپ  دنکب ! دورب  تسناوت ، هک 

. دورن تالمجت  تمس  هب  اما  تسا ؛ بوخ  دنکیم ، نیمات 

جاودزا  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ دقع  یهبطخ  یارجا  مسارم  رد  تانایب 

مھانغا نا  مانالایلع  هللالضف  نم  ناک  دـقف  دـعب  و  هترتع . نم  ایفـصالایلع  هتیرب و  فرـشا  یلع  مالـسلاو  هالـصلاو  هتینادـحول  اصالخا  هللاالاهلاال  هتمعنب و  ارارقا  دـمحلا 

(١ «) میلع عساو  هللاو  هلضف  نم  مھنغی هللا  ارقف  اونوکی  نا  مکئاما  مکدابع و  نم  نیحلاصلاو  مکنم  یمایالا  اوحکناو  : » لاق مارحلانع و  لالحلاب 

فصنلایف قتیلف هللا  هنید  فصن  زرحا  جوزت  نم  هلاوهیلعهللایلص ) ) لاق و  ( » ٢ «) ینم سیلف  یتنس  نع  بغر  نمف  یتنس  حاکنلا  ( ملسوهلاوهیلعهللایلص ) هللالوسر لاق  »

(۴ «) طقسلاب ولو  همایقلاموی  ممالا  مکب  یھابا  یناف  اورثکت  اوحکانت  هلاوهیلعهللایلص ) ) لاق و  ( » ٣ «) رخالا

: مینکیم ضرع  اھداماد  اھسورع و  یارب  رکذت  ناونع  هب  هلمج  دنچ  مینکب ، یراج  ار  دقع  یهغیص  هکنیا  زا  لبق 

روحم لصا و  هک  یزیچ  نآ  مالـسا  رظن  هب  دراد ، دوجو  تیرـشب  رد  نایدا و  یهمھ  رد  مالـسا و  رد  هک  یتنـس  مسر و  و  مسارم ، نیا  جاودزا و  راک  رد  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن 

هب هعماج  راـک  تفرـشیپ  رد  دـشاب ، تسرد  تیبرت  دـشاب و  شملاـس  دـشاب و  رگا  تسا . گرزب  نکر  کـی  هداوناـخ  مالـسا ، رظن  زا  تسا . یگداوناـخ  نوناـک  لیکـشت  تسا ،

. دیایب دوجو  هب  دوشب و  لیکشت  نوناک  نیا  دھاوخیم  مالسا  دراد . یدایز  ریثات  دھاوخیم ، مالسا  هک  یتروص 

رارق هداوناخ  لیکشت  تمدخ  رد  تسا -  یـسنج  یهزیرغ  زا  ریغ  هک  ار -  ناسنا  یبلطجوز  یهزیرغ  یـسنج و  زیارغ  هک  تسا  نیا  رد  مالـسا -  همھ  زا  رتشیب  و  نایدا -  رنھ 

ادیپ ققحت  تسا -  رتشیب  شتیمومع  یـسنج  یهزیرغ  زا  هک  رگید -  یهزیرغ  نآ  یهناوتـشپ  اب  ای  یـسنج ، یهزیرغ  یهناوتـشپ  اب  هداوناخ ، نوناک  هک  دناهدرک  یراک  هداد و 

هتـشاد ار  فلاخم  سنج  زا  یجوز  دیابیم  دنراد و  ار  یبلطجوز  هب  زاین  اما  دنـشاب ، هتـشادن  مھ  یـسنج  زاین  یـصاخ  نینـس  رد  تسا  نکمم  اھیـضعب  دنامب . یقاب  دنک و 

. دناهداد رارق  هداوناخ  لیکشت  یهناوتشپ  ار  اھنیا  مالسا -  همھ  زا  شیب  و  نایدا -  تسا . شمارآ  یهیام  نکس ، دنکیمن . یقرف  درم  نز و  دنشاب ؛

دشیم ریذپیناریو  ریذپدیدھت و  چوپ و  تسس و  زیچ  کی  ای  دشیمن ، لیکشت  هداوناخ  ای  دننک ، عابشا  دنھاوخیم ، روط  رھ  ار  یـسنج  یهزیرغ  هک  دندوب  اھر  اھناسنا  رگا 

یارب نز  درم و  نوچ  تسا ؛ فیعـض  هداوناـخ  تبـسن  ناـمھ  هب  اـجنآ  رد  تسھ ، یـسنج  یاـھیدازآ  دـینیبیم  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد  اذـل  دزیم . مھ  هب  ار  وا  یمیـسن  رھ  و 

ظفح و نیا ، اذل  تسھ ؛ نز  درم و  یارب  زیچ  همھ  اجنیا  تسین ، یسنج  یدازآ  تسا و  مکاح  نید  هک  ییاھاجنآ  رد  اما  دنرادن . نوناک  نیا  هب  یجایتحا  هزیرغ ، نیا  عابشا 

. دوشیم هتشادھگن 

انشآ و رگیدکی  اب  دییآیم و  یرگید  یاج  زا  رسپ  کی  ییاج و  زا  رتخد  کی  امـش  تسا . هتـساوخ  ار  نیا  مالـسا  دیایب ؛ دوجو  هب  هداوناخ  نوناک  دیاب  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا 

. تسا هداوناخ  نیا  یهدھع  هب  یمیظع  یاھراک  تیناسنا ، یهرادا  روشک و  یهرادا  رد  تسا . یتاریخ  اشنم  هداوناخ ، نیا  دـیآیم . دوجو  هب  هداوناخ  کی  دـیوشیم ؛ لصتم 

. دینک ظفح  دیشاب و  بظاوم  ار  نیا  دیاب  امش  تسا . یمھم  رایسب  زیچ  نیا ،

ار نیا  هک  دـشاب  نیا  رـسپ  رتخد و  تمھ  یهمھ  دـیاب  دـیآیم . دوجو  هب  امـش  نیب  یرابتعا  یهقلع  کی  تسا -  یرابتعا  رما  کی  هک  میناوخیم -  هک  یدـقع  تاملک  نیا  اـب 

هک یزیچ  نآ  دوشب . تسـس  نوناک  نیا  لیبق ، نیا  زا  نارگید و  یاھتلاخد  اب  یھاگ  و  اھیتبحمیب ، اب  اھیعقوترپ ، یبلطنوزفا و  اب  اھیروخلد ، اب  اھهلگ ، اـب  اداـبم  دـننک . ظـفح 

اب کریز و  لقاع و  یاھمدآ  هتبلا  دینک ؟ ظفح  ار  هقلع  نیا  دیناوتیم  هنوگچ  دننک . ظفح  ار  تیجوز  یهقلع  نیا  هک  دننک  یعـس  رـسپ  مھ  رتخد و  مھ  تسا . نیا  تسا ، مھم 

دـیوگن و روز  نز  هب  مھ  درم  دـیوگن ؛ روز  دـنکن و  لیمحت  درم  هب  نز  دوشیم . ظفح  لباقتم  تبحم  اب  نانیمطا و  اب  نیا ، دـننکیم . ادـیپ  ار  شھار  قداص ، نادـجو  ساسحا و 

. دوشب ظفح  هداوناخ  نوناک  نیا  ات  دنشاب ، یمیمص  مھ  اب  کیرش ، ود  لثم  قیفر و  ود  لثم  دنکن ؛ یبلطنوزفا 

یهلماـعم کـی  تروـصهب  ار  نیا  هیرھم  اـما  تسا ؛ هداد  رارق  ار  هیرھم  مالـسا  یداـم . رما  کـی  هن  تسا ؛ یناـسنا  رما  کـی  هیـضق  لـصا  جاودزا ، رد  هک  تسا  نـیا  مود  یهـتکن 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 3 
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دیھدب زیچ  کی  شورف ، دیرخ و  لثم  امش  هک  تسین  روطنیا  دننکیم . یراذگهیامرس  کرتشم  یاج  کی  رد  نیفرط  هکلب  تسین ؛ یدتـسوداد  اجنیا  دنکیمن . یدتـسوداد 

هدافتـسا نآ  زا  ود  رھ  دنراذگیم و  یکرتشم  یهساک  قودنـص و  رد  ار  ناشدوخ  یدوجوم  رفن  ود  رھ  هکلب  تسین ؛ نتفرگ  یزیچ  نداد و  یزیچ  اجنیا  هن ، دیریگب . زیچ  کی  و 

. تسا نیا  هیضق  جاودزا ، رد  دننکیم .

رادقم نالف  زا  شیب  هیرھم  هک  میاهتفگ  ام  رگا  تسا . تباب  نیا  زا  دننکن ، نیگنـس  ار  اھهیرھم  مییوگیم  هک  ام  دـشاب . فیعـض  یلیخ  دـیاب  اجنیا  رد  تایدام  شقن  نیاربانب ،

. تسا طلغ  راک  اما  تسھ ، مھ  زیاج  هن ، تسا ؛ مارح  ای  لطاب  دقع  دوب ، رادقم  نالف  زا  شیب  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دشابن ،

ریقحت و نیا ، دننکیم . لیدبت  یرگهلماعم  یرازاب و  راک  کی  هب  دتـسوداد و  کی  هب  تسا ، یناسنا  رما  کی  هک  ار  جاودزا  ینعی  دنراذگیم ؛ هیرھم  ناموت  نویلیم  دنچ  اھیـضعب 

. تسا یطلغ  راک  نیا ، تسا . جاودزا  رد  تیناسنا  ناش  شقن و  هب  نیھوت 

ایآ تشاد ؛ ار  اـھزیچنیا  اـم  یهیزیھج  هک  دـنیوگیم  ـالثم  دـننکیم . لیدـبت  رخاـفت  یهنحـص  هب  تـسا ، ینادـجو  یناـسنا و  یفطاـع و  رما  کـی  هـک  ار  جاودزا  مـھ  اھیـضعب 

اھلتھ رد  تسا  هدش  موسرم  هنافساتم  هک  الاح  هتبلا  میتفرگ . نلاس  نالف  رد  ار  نامدقع  ام  هک  دنیوگیم  الثم  ای  سفانت ! رخافت و  دراد !؟ ار  اھنیا  مھ  امش  رتخد  یهیزیھج 

رد ار  دوخ  دقع  مسارم  رگیدمھ ، هب  رخافت  یارب  تسین ، عقوت  اھنآ  زا  هک  مھ  یدارفا  یـضعب  دوشیم ، هدید  ای  هدینـش  یھاگ  یتح  تسا . یدـب  رایـسب  راک  هک  دـنریگیم ؛

. تسا هدوب  هشیمھ  هک  روطنیمھ  دـینک ؛ توعد  ار  مدرم  دـیریگب و  ناتهیاسمھ  ای  ناتدوخ و  لزنم  طایح  هناـخ و  قاـتا  رد  ار  دـقع  مسارم  هن ، دـنریگیم ! اـھنلاس  اـھلتھ و 

رد رـسپ  ناتـسود  هسردـم ، ناتـسود  رـسپ ، ای  رتخد  یاھفیدرمھ  ییهدـع  شیوخ ، موق و  ییهدـع  تسود ، ییهدـع  تسا . یگداوناخ  سنا  طیحم  کـی  اـھطیحم ، هنوگنیا 

. تسا تسرد  نیا  دننکیم ؛ یشوخ  یداش و  دنوشیم و  عمج  هسردم ، ای  راک  طیحم 

یهنحـص ار  ینادجو  فیطل  کاپ و  یهنحـص  نیا  مھ  دـنکیم ، تایدام  هب  یهدولآ  ار  جاودزا  طیحم  مھ  تسا . طلغردـنا  طلغ  میھدـب ، رارق  رخافت  یهنحـص  ار  اجنیا  ام  هکنیا 

کی هب  لوا  زا  دیراذگب  ارچ ؟ درذگب ؛ تافیرشت  لمجت و  رب  نانآ  یگدنز  یتسیاب  هک  دننکیم  تداع  لوا  زا  رسپ  رتخد و  نیا  مھ  دعب  دنکیم ، اھیورهدایز  اھـسفانت و  اھرخافت و 

. دننک تداع  طسوتم  یگدنز 

یرـضم راک  هن ، دـنعالطایب ؛ شیاھیـشوخ  اھتذـل و  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـننکیم ، تفلاخم  تالمجت  اب  هک  یناسک  نآ  تسا . دـب  رـضم و  هعماج ، کی  یارب  تـالمجت 

بترم روطنیمھ  هک  یتقو  اما  درادن ؛ یداریا  لوادتم  لوقعم و  دـح  رد  هتبلا  دـنکیم . نایز  هعماج  یدایز ، تالمجت  اب  رـضم . یکاروخ  کی  ای  وراد  کی  لثم  تسا ؛ هعماج  یارب 

ار رـضم  راـک  نآ  اـم  هچناـنچ  ـالاح  تسا . رـضم  هعماـج  یارب  نیا  و  دوریم ؛ یرگید  یاـھاج  هب  دـنکیم و  زواـجت  شدوـخ  دـح  زا  الـصا  دـمآ ، ناـیم  هب  هقباـسم  تباـقر و  یاـپ 

. تسا دب  رایسب  دش ؛ دھاوخ  طلغردنا  طلغ  رگید  نیا  مینک ، هدافتسا  نآ  زا  میھاوخب  میروایب و  جاودزا  یهصرعرد 

مدرمات دنتشون ؛ هک  دندرک  بوخ  ردقهچ  هک  دندوب ، هتشون  ار  یدروم  مھ  همانزور  رد  اریخا  دوب . اھیتوغاط  نآ  راک  دایز ، یاھجرخ  اھنتفرگلتھ و  ادصورـسرپ و  یاھینامھیم  نیا 

ضرق هیاـسمھ  زا  میتشادـن ، مھ  رگا  میتـفرگیم . یـسورع  دـقع و  قاـتا -  ود  قاـتا ، کـی  ناـمدوخ -  یاـھهناخ  رد  هـشیمھ  اـھام  تـسا . تـشز  اـھراک  نـیا  هـک  دـنمھفب 

هک یدب  یاھمدآ  اھتوغاط و  نآ  هتبلا  تشذگیم . شوخ  مھ  یلیخ  میدرکیم ؛ یخوش  میدیدنخیم ، میتفگیم ، دـشیم ؛ هدـیچ  هویم  ینیریـش و  یرادـقم  میتفرگیم .

. دندرکیم اپرب  نانچ  نینچ و  جرخرپ و  یاھینامھیم  دنتفریم و  اھلتھ  نآ  رد  دندوبن ؛ عناق  عضو  نیا  هب  اھنآ  دندرکیمن . رازگرب  روطنیا  دندش ، هلازا  هللادمحب 

، دـنکب یجرخرپ  راک  دـناوتیمن  مدآ  یتقو  هکنیا  هن  دوب . دـب  نآ  میوشیم ؛ اھنآ  لثم  مھ  ام  مینکب ، رارکت  رگا  مینکب . رارکت  ار  اھنآ  راک  دـیابن  میاهدـمآ ، راک  رـس  رب  هک  ام  ـالاح 

رگا دـیریگب . هداس  ار  اـھهیزیھج  تشاذـگ . یگداـس  رب  ار  اـنب  دـیاب  دـنکیمن . باـجیا  ار  نیا  حیحـص ، قطنم  نآ  دـش !؟ یچ  سپ  دـنکب ! دورب  تسناوت ، هک  یتقو  یلو  دـنکن ؛

. دورن تالمجت  تمس  هب  اما  تسا ؛ بوخ  دنکیم ، نیمات  ار  رتخد  یاھزاین  هیزیھج 

تمدـخ تقوکی  نم  دراد . یقیمع  یلیخ  یانعم  دـنزاسب ،» مھ  اب   » نیا دـنزاسب . مھ  اب  دـیاب  تسا ؛ رـسپ  رتخد و  شزاس  رب  جاودزا ، راک  یاـنب  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

فرح میھدیم و  لیـصفت  لوط و  هک  ام -  فالخرب  ناشیا  وشب . دقع  فرط  ایب  امـش  دـنتفگ  دـندید ، ار  نم  ات  دـنناوخب ؛ ار  یدـقع  یهبطخ  دنتـساوخیم  ناشیا  متفر ، ماما 

دندرک و رـسپ  رتخد و  هب  ار  ناشیور  دندناوخ ، ار  دـقع  هکنیا  زا  سپ  ناشیا  مدـید  نم  دـندرکیم . تبحـص  هاتوک  یهلمج  هس  ود ، دـعب  دـندناوخیم ، لوا  ار  دـقع  مینزیم - 

ام الاح  دوشیم ! هصالخ  دیزاسب ،» مھ  اب  دیورب   » یهلمج کی  نیمھ  رد  ماما  مالک  اما  مینزیم ، فرح  همھ  نیا  ام  هک  مدید  مدرک ، رکف  نم  دـیزاسب . مھ  اب  دـیورب  دـنتفگ :

تافانم رھوش  نز و  رـسپ ، رتخد و  داماد ، سورع و  نتخاس  اب  هک  یزیچ  رھ  تسا . لـصا  شزاـس ، دـیزاسب . مھ  اـب  دـیورب  نارـسپ ، نارتخد و  امـش  هک  مینکیم  ضرع  مھ 

. دنک لزان  امش  رب  ار  شتاکرب  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  ات  دیھدب ، رارق  لصا  ار  نیا  دوشب . یقلت  هناگیب  یتسیاب  دراد ،

بیط و لسن  دـنوادخ  و  دـنروایب ؛ اھهداوناخ  هب  ار  یداش  یاھطیحم  نارـسپ ، نارتخد و  نیا  دـنک ؛ کرابم  میناوخیم ، هک  ار  ییاھدـقع  نیا  هللااـشنا  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

. دنک تیانع  اھنآ  هب  مھ  یرھاط 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نارق کی  ار  رکـش  ام  ی  هتـشذگ روھمج  یاسور  زا  یکی  هک  تفگ  یم وا  دنک . حیرـشت  نم  یارب  ار  شدوخ  یـسایس  تالکـشم  تساوخ  یم یروشک  روھمج  سیئر تقو  کی

هد ناشتمیق  یھاگ  هدش  تیبثت یاھسنج  ام ، تکلمم  رد  تسا . هتشادن  شدوخ  اب  ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  وا  لکـشم  متفگ  نم  تفر ! نیب  زا  دش و  اتدوک  وا  هیلع  درک ، نارگ 

مھ ام  دنھاگتـسد ، رـس  تشپ  هک  یتقو  مدرم  متفگ  دـنراد . دامتعا  هاگتـسد  هب  دنھاگتـسد و  رـس  تشپ  مدرم  نوچ  دروخ ؛ یمن ناکت  بآ  زا  مھ  بآ  اما  دور ، یم الاب  ربارب 

مدرم هب  لبق  لاس  شـش  جـنپ ، دـننک . یم لوبق  مدرم  مینک ؛ شنارگ  میھاوخ  یم ـالاح  اـما  میداد ، یم تمیق  نیا  هب  ـالبق  ار  سنج  نیا  ـالثم  هک  مییوگ  یم اـھنآ  هب  مییآ  یم

گنج ینابیتشپ  یلاع  یاروش  یلام  باسح  هب  ات  دنتخیر ، اھکناب  فرط  هب  خلم  روم و  لثم  مھ  مدرم  دننک ؛ کمک  گنج  هب  یلام  داھج  ناونع  هب  دـیاب  همھ  هک  میتفگ  یم

. دنزیرب لوپ 

یگدـنز رکف  هب  میتفر ، نامدوخ  لئاسم  لابند  اـم  رگا  دنـشاب . هتـشاد  داـمتعا  امـش  نم و  هب  دـیاب  مدرم  دـینک ؟ بلج  ار  مدرم  ناـنیمطا  تبحم و  دـیھاوخیم  هنوگچ  اـمش 

تـسرد ییاضق  رـسدرد  هک  یدح  رگم  میدشن -  لیاق  نامدوخ  یارب  یدـح  چـیھ  لاملاتیب  ندرک  جرخ  رد  میتفر ، نامتافیرـشت  تالمجت و  لابند  میداتفا ، نامدوخ  یـصخش 

بالقنا تکرب  هب  مھ  زورما  دناهدوب ؛ اھتلم  نیرترایـشوھ  وزج  هشیمھ  نایناریا  دنروک ؟ مدرم  رگم  دـنامیم ؟ یقاب  مدرم  دامتعا  رگم  میدرک ، جرخ  میتسناوت  هچرھ  و  دـنکب - !

؟ مینکیم یگدنز  هنوگچ  ام  هک  دننیبیمن  مدرم  رگم  نایاقآ ! دنرترایشوھ . مھ  اھرایشوھ  زا  دنیاھنیرترایشوھ ؛ زا 

رگم تسیچ ، اھفرح  نیا  تفگ  یم یھاوخ ، یم قوقح  ردـق  هچ هک  دـنتفگ  یم وا  هب  تفر و  یم هناخترازو  نالف  هب  ای  هاپـس  هب  ای  داـھج  هب  اـم  یھللا  بزح ناوج  هک  یتقو  نآ 

دیورب امـش  رگا  مرظن  هب  تسا ؟ هناسفا  اھنیا  امـش  رظن  هب  ریگب . یزیچ  کی  ددرگب ؛ دیاب  تا  هچب نز و  تدوخ و  یگدنز  هرخالاب  هک  دندرک  یم رارـصا  ما ؟ هدـمآ قوقح  یارب  نم 

رد ناریا و  نیمھ  رد  دادیور ، نیا  تسا . تیعقاو  نیا  یلو  تسا ؛ هناسفا  هک  تفگ  دھاوخ  دشاب ، هدـیدن  ار  ام  لبق  لاس  دـنچ  عضو  یـسک  هچنانچ  دـینک ، لقن  ار  نیا  ایند  رد 

! دریگب ار  قوقح  دیـشک  تلاـجخ  دـنداد ، قوقح  وا  هب  راـب  لوا  یتـقو  سلجم  ی  هدـنیامن دوبن . مھ  دروم  ود  یکی ، داـتفا ؛ قاـفتا  اـم  یاـھ  هناـخترازو نیمھ  رد  نارھت و  نیمھ 

!؟ میریگب قوقح  ام  دنتفگ  دنریگب ! قوقح  هک  درک  ناشگنن  دمآ و  ناشمرش  سلجم ، یگدنیامن  لوا  ی  هرود رد  ام  ناتسود  زا  یضعب 

هب ام  هب  مدرم  میھاوخب  میتلغب و  میرچب و  ناویح  لثم  یدام  یگدنز  رد  ام  دوش  یمن دندید . مدرم  ار  نآ  دینکن ، شومارف  میروخ ؛ یم هریخذ  نآ  زا  میراد  امش  نم و  ناردارب !

. دنمورحم یگدنز  تایلوا  زا  ناشیلیخ  هک  یمدرم  دننک ؛ هاگن  هوسا  کی  لکش 

هک نینموملاریما -  لثم  میوگ  یمن میـشاب ، ربمایپ  لثم  میوگ  یمن تشذگ . دـیاب  زین  لالح  تاوھـش  زا  مارح ، تاوھـش  زا  طقف  هن  تشذـگ . دـیاب  اھزیچ  یلیخ  زا  هار ، نیا  رد 

ناملــسم و تـسا و  ریاـس  لـثم  اـیند  یگدـنز و  رد  شدــھز  هـک  ینینموـملاریما  دزرل . یم شنت  دــناوخ ، یم هـک  ار  بلاـطم  نآ  ناـسنا  هـک  میــشاب ؛ دوـب -  ربماـیپ  درگاـش 

اھیدــنم و هرھب ذــیاذل و  نـیمھ  ینعی  درک -  ریقحت  ار  اـیند  اـھنوھ ؛» اـھب و  نوـھا  اھرغــص و  ایندــلا و  رقح  دــق  : » دــیوگ یم ربماـیپ  ی  هراــبرد دــنناد ، یم ار  نآ  ناملــسمریغ 

. دومن ناشکبس  درک و  نیھوت  اھنآ  هب  درک -  کچوک  ار  ایند  یاھیرادروخرب 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  رتافد  نالوئسم  ناھدنامرف و  گرزب  عمجم  نیمراھچ  هب  مایپ 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 4 
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دباین و هار  هاپـس  دنمورین  ناوج و  دبلاک  هب  زگرھ  دیاب  هک  تسا  یکانرطخ  یرامیب  اھنظوس ، اھهعیاش و  هب  نداد  نادـیم  نوگانوگ و  یاھـشخب  دارفا و  نایم  یفنم  یاھتباقر 

هب تسا -  رود  نآ  زا  هاپـس  تحاس  هللادـمحب  هک  یبلطترـشع -  یگدزهافر و  لمجت و  دزاـسن . هدولآ  دروآیم ، دـیدپ  داـھج  یهزیگنا  یھلا و  یاھفدـھ  هک  ار  یرطعم  یاـضف 

نآ یگتـسیاش  ناتراکادف ، یاھهداوناخ  دوخ و  امـش  دزاس . لزلزتم  ار  بلطقح  نادرم  امـش  مزع  دیابن  اھهسوسو  دنک و  ذوفن  دیابن  داھنکاپ  یهعومجم  نیا  رد  هناھب  چیھ 

. دینک ظفح  ار  یگتسیاش  نیا  دیاب  و  دیشاب ، دنلبرس  مودخ و  یاھناسنا  یهمھ  یوگلا  هک  دیراد  ار 

. دناشنب اھتلاصا  یاج  هب  ار  نیغورد  یلدب و  یاھـشزرا  دریگب و  دوخ  دنمک  ربنچ  رد  ار  ادخ  نادرم  زارفارـس  ندرگ  تسناوت  دھاوخن  اھقربو  قرز شزرا و  یب یاھ  هولج کش  یب

نیا رد  یرنھ  دمآراک  یاھشور  زا  دوش و  هتشامگ  تمھ  نانآ ، راکادف  یاھ  هداوناخ زین  دارفا و  ی  همھ یتیبرت  یقالخا و  تیعضو  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  بناج  نیا ی  هیـصوت

یاـھ هنیجنگ نیا  دوش و  هداد  شرورپ  ییاسانـش و  دـیاب  هک  تسھ ، نوگاـنوگ  یاـھ  هبنج رد  ناـشخرد  یاھدادعتـسا  هاپـس ، میظع  ی  هعومجم رد  دوـش . هدافتـسا  دروـم 

. دتفا راک  هب  بالقنا  یالاو  یاھفدھ  هار  رد  یناسنا 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

هب عجار  نوچ  ام  هک  تسا ؛ هیملع  یاھ  هزوح رد  قالخا  بیذـھت  ی  هلاـسم تسا -  لـئاسم  نیا  نیرتمھم  تفگ  دـیاب  هکلب  نیرتمھم ، زا  یکی  دـیاش  هک  مھدراـھچ -  بلطم 

. میھدب یدایز  لیصفت  نآ  ی  هرابرد هک  میتساوخن  میا ، هدرک ضرع  ررکم  میا و  هدرک تبحص  دایز  هلاسم  نیا 

رطاـخ هب  هبلط  هک  دـشابن  روـطنیا  تفرگ . یدـج  هیملع  یاـھهزوح  رد  یتسیاـب  ار  اـیند  فراـخز  زا  ضارعا  یهلاـسم  یتسیزهداـس ، یهلاـسم  قـالخا ، بیذـھت  یهلاـسم 

یویند فراخز  هب  ییانتعایب  ترسع و  رب  یگبلط  راک  یانب  لوا ، زا  تسیچ ؟ نیشام  دتفیب . یصخش  نیشام  رکف  هب  دراد -  هلصاف  سرد  لحم  ات  نابایخ  ود  هک  شاهناخ - 

شنھذ ناسنا  هک  یروط  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یتشیعم  لقادح  دیاب  هتبلا  میشاب ! هتشاد  ییاذک  یهناخ  کی  یـصخش و  نیـشام  کی  هک  میتفیب  رکف  هب  اروف  الاح  اما  دوب ؛

یاھراک یهیقب  لثم  یزیچ  هب  مھ  یگبلط  هک  دـشابن  روطنیا  اما  دـھدب ؛ ماـجنا  ار  عقوت  دروم  مزـال و  راـک  دـناوخب و  تحار  ار  شـسرد  دـناوتب  دـشابن و  اـھزیچ  نآ  لوغـشم 

. دوش یریگولج  نآ  زا  تدشب  دیاب  هک  تسا  یگرزب  یلیخ  بیع  نیا  دوش . لیدبت  نتفر -  اھنیا  لاثما  فراخز و  لابند  تالمجت و  لابند  دننکیم -  یضعب  هک  یرگید 

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ار  اھیگتسباو  نیا  دیاب  دورب ؛ ار  هار  نآ  دناوتیمن  دشاب ، هشیریب  داینبیب و  تاساسحا  هب  ندش  میلست  رذگدوز و  یاھـسوھ  اھینارذگـشوخ و  تالمجت و  رکف  هب  نز  رگا 

راظتنا و  درک ، ار  راک  نیمھ  گنج  نارود  رد  بالقنا و  نارود  رد  یناریا  نز  هکنیاامک  دورب ؛ ار  هار  نآ  دـناوتب  ات  دـنک ، رود  دوخ  زا  تسورھر ، ناسنا  کی  یاپ  رب  توبکنع  رات  لـثم 

. دنکب ار  راک  نیمھ  بالقنا  نارود  یهمھ  رد  هک  تسا  نیا 

نیرتیفاـص نیرترب و  اـھملع و  نیرتـالاب  دـشاب ؛ هرھب  یب تفرعم  ملع و  زا  هک  دوبن  ینز  بنیز  تسوـگلا . بنیز  دـش ؛ هتفگ  هک  تسا  ناـمھ  هار ، نیا  رد  یناریا  نز  یوـگلا  اـما 

قیقحت و لھا  هک  یناسک  تسا -  بنیز  درگاش  هدازردارب و  ماما و  رتخد  و  دیا ، هدینش البرک  رد  ار  شمـسا  امـش  هک  یی  « یربک ی  هنیکـس  » نامھ دوب . وا  تسد  رد  اھتفرعم 

دنتـشادن و لوبق  ار  هنیکـس  ردـپ  بنیز و  ردـپ  بنیز و  یتح  هک  یناـسک  تسا . زورما  اـت  مالـسا  خـیرات  ی  همھ رد  یبرع  تفرعم  یاھلعـشم  زا  یکی  وا  دـننک -  هاـگن  دـنباتک ،

تسا شناد  تفرعم و  لعشم  کی  مالساھیلع ) ) هنیکس هک  دننک  یم فارتعا  دنرادن ،

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فارحنا هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  نادرم ، لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  راک  رد  طارفا  یبلطهزاـت و  ییارگلـمجت و  ییارگدـم و  تمـس  هب  شیارگ  نم ، داـقتعا  هب 

. دننک تمواقم  یتسیاب  اھمناخ  اھنیا ، لباقم  رد  تسام . نانز 

هب ار  اھنھذ  اھلد و  اھمـشچ و  دـننک و  تسرد  دـم  امیاد  هک  دنتـسھ  نیا  جاـتحم  تسا ، ناـشدوخ  رظن  دروم  هک  دـنروایب  دوجو  هب  یدوجوم  ناـنچ  نآ نز ، زا  هک  نیا یارب  اـھنآ 

هک ینز  دسرب . دنک  یمن ادیپ  لاجم  دیسر ؟ دھاوخ  یعقاو  یاھـشزرا  هب  یک  دش ، لوغـشم  اھزیچ  نیا  هب  هک  یـسک  دننک . لوغـشم  هنارظن  هتوک یرھاظ و  یاھزیچ  نیمھ 

نکمم یزیچ  نینچ  رگم  دـشیدنیب ؟ دـنک و  رکف  یقـالخا  تراـھط  هب  هک  درک  دـھاوخ  ادـیپ  ار  نیا  تصرف  یک  دزاـسب ، نادرم  رظن  بلج  یارب  یی  هلیـسو دوخ  زا  دـشاب  رکف  رد 

رھوش دننک و  تکرح  گرزب  یاھفدھ  لابند  ناشدوخ  دنشاب ؛ هاوخنامرآ  نشور و  رکف  یاراد  موس ، یایند  عماوج  نانز  هک  دنتـسین  لیام  اھنآ  دنھاوخ . یم ار  نیا  اھنآ  تسا ؟

نآ زا  دنـسانشب ؛ ار  یبرغ  رکفت  گنھرف و  کانرطخ  رایـسب  یادیپان  دـنمک  نیا  ات  دنـشاب ، بقارم  یلیخ  دـیاب  ام  ی  هعماج رد  ناوج  نانز  دـنھدب . تکرح  مھ  ار  دوخ  دـنزرف  و 

. دنرادب رذحرب  ادج و  نآ  زا  ار  نانز  ی  هعماج دننک و  زیھرپ 

نانز  / ١٣٧٠/١٠/٠۴ یعامتجا  یگنھرف ، یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دـندرکیمن ییاـنتعا  اـھرویز  رز و  تـالمجت و  هب  اـھمناخ  ـالثم  بـالقنا  لـیاوا  رد  اـی  دوب ، هدـش  مک  شاوی  شاوی  اـم  یهعماـج  رد  دوـب  اھتدـم  هک  ییارگلـمجت  هب  شیارگ  نیا 

دیابن دننادب . رطخ  ار  نیا  دیاب  ام  یهعماج  تفرعماب  رکفاب و  دنمـشیدنا و  نانز  دنکیم . دـشر  دراد  ام  یهعماج  رد  دوشیم -  هدینـش  هک  روطنآ  اھزیچ -  نیا  زاب  هنافـساتم 

دراوـم رد  هیـضق ، نیا  رد  یھگناو  تسا . رتداـیز  شناـکما  رتـشیب و  ناـنز  رد  اـھتنم  تسھ ؛ مھ  نادرم  یارب  رطخ  نیا  هتبلا  دـننک . ادـیپ  قوـس  ییارگلـمجت  تمـس  هب  ناـنز 

. دییامن تبقارم  مھ  ناتدوخ  دینک ؛ هزرابم  هیضق  نیا  اب  دیاب  اعقاو  اھامش  دنریگیم . رارق  ناشنانز  ریثات  تحت  نادرم  یرایسب ،

، سابل رد  تسا . یفرخزم  رایـسب  زیچ  دنک ، ادیپ  یطارفا  دنور  هک  دـش  انب  رگا  نکیل  منکیمن ؛ یتفلاخم  شریزگان  مک  لدـتعم  دـح  رد  ییارگلمجت  لمجت و  هب  رھاظت  اب  نم 

هب هللااشنا  دـیاش  ات  دریگب ، ماجنا  اھزیچ  نیا  هب  ییاـنتعایب  دوشب و  کاـسما  هک  دـنھدب  تیمھا  یلیخ  یتسیاـب  اـھمناخ  تارھاوج ، ـالط و  اـھرویز و  رز و  رد  شیارآ ، رد 

. یرھاظ یاھییابیز  نیا  هب  ات  دوشب ، هجوت  رتشیب  رتیعقاو  یاھییابیز  اھیگدنشخرد و 

ناحادم  / ١٣٧٠/١٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نسح و لثم  شنازیزع -  دوخ و  یولگ  زا  ار  نان  ناگنـسرگ ، رطاـخ  یارب  راوگرزب  نآ  هک  یلاـح  رد  مینزب ، اـھیلع ) هللا مالـس ) ارھز ی  همطاـف تبحم  زا  مد  اـم  هک  دوش  یمن نیا 

هن ام  یلو  میتسھ ؛ یـسک  نینچ  وریپ  مییوگ  یم ام  زور ! هس  زور ؛ ود  هن  زور ، کی  هن  داد ؛ ریقف  نآ  هب  دـیرب و  مالـسلا - ) هیلع ) ناـشراوگرزب ردـپ  و  مالـسلاامھیلع ) ) نیـسح

! میرب یم مھ  ارقف  یولگ  زا  ار  نان  میناوتب ، رگا  میھدب ، ارقف  هب  هک  میرب  یمن دوخ  یولگ  زا  ار  نان  طقف 

یگدنز دیاب  ام  دنک . لمع  یروط  نآ یتسیاب  هعیش  ینعی  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان  تسھ ، هعیـش  تامالع  باب  رد  رگید  بتک  زا  یـضعب  فیرـش و  یفاک »  » رد هک  یتایاور  نیا 

مھ وا  تسدرود  دودـح  هب  یتـح  اـم  هک  تسا  مولعم  اـجک ؟ دـنلب  ناتـسآ  نآ  اـجک ، اـھرتگرزب  اـم  زا  اـم و  میھدـب . شیاـمن  فیعـض -  تروص  هب  وـلو  دوـخ -  یگدـنز  رد  ار  اـھنآ 

؟ تسا نکمم  یزیچ  نینچ  میتیب ! لھا نایلاوم  وزج  ام  هک  مینک  اعدا  یلو  مینک ، تکرح  تیب  لھا یگدـنز  لـباقم  ی  هطقن رد  دوش  یمن مینک . هبـشت  دـیاب  اـما  میـسر ؛ یمن

رگا مماما !؟ عبات  نم  دیوگب  تسناوت  یم وا  ایآ  درک ؛ یم تیعبت  دز -  یم فرح  اھنآ  هیلع  میاد  ماما  هک  تلم -  نیا  نانمشد  زا  ام ، راوگرزب  ماما  نامز  رد  یسک  دییامرفب  ضرف 

. تسھ مھ  مالسلا ) مھیلع ) تیب لھا باب  رد  هیضق  نیمھ  دیدیدنخ !؟ یمن اھامش  ایآ  دش ، یم رداص  یسک  نابز  زا  یزیچ  نینچ 

نیا هک  مییوگیمن  رگم  دوشیم ؟ یراج  شکشا  اھنآ  ندینـش  اب  ناسنا  هک  دوب  ییاھزیچ  راوگرزب  نآ  یهیزیھج  هک  مییوگیمن  رگم  مینک . تباث  ار  دوخ  یگتـسیاش  دیاب  ام 

یهیرھم مینک و  رتشیب  ار  یگدنز  چوپ  یاھزیچ  رویز و  رز و  ییارگلمجت و  تافیرشت و  زورهبزور  هک  دوشیم  رگم  دوبن ؟ لئاق  یشزرا  چیھ  ایند  رویز  ایند و  یارب  ماقمالاو ، نز 

!؟ مییامن رتدایز  ار  نامنارتخد 

سپ دـیھدب ، رارق  هکـس  ردـق  نالف  الثم  دـیھاوخ  یم هک  امـش  میتفگ  یم میدرک و  یم یخوش  ام  دـنداد ، یم رارق  نارگ  هدرخ  کی  ار  دـقع  ی  هیرھم اھیـضعب  یھاگ  هک  لـیاوا 

اعدا دیناوت  یم ایآ  دیتسھ ، رتخد  نآ  ردـپ  هک  امـش  تسا ؟ ربخ  هچ  اعقاو  تسا ! هدـش  یعقاو  تمیق ، نارگ یاھ  هیرھم نییعت  هک  مینیب  یم الاح  اما  هکـس ! دییوگب ٧٢  هرابکی 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 5 
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. مینکب یرکف  نامدوخ  لاح  هب  دیاب  ام  دوش ؛ یمن یروط  نیا دیتسھ ؟ اھیلع ) هللا مالس ) همطاف ردپ  وریپ  هک  دینک 

شترا  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ییایرد  یورین  هاگیاپ  یماظن  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یور رب  یراذگـشزرا  ریدـقت و  رایعم  رد  یگدـنزاس ؛ تردـق  عافد و  تردـق  زا  تسا  ترابع  تسا ، راختفا  یهیام  اھتلم  یارب  همھ  زا  شیب  هچنآ  یخیرات ، یاھهبرجت  بسح  رب 

زا دایز و  فرـصم  ای  یگدـنز  تـالمجت  اـی  شیناـگرزاب  تعـسو  ـالثم  رطاـخ  هب  ار  یروشک  خـیرات ، رد  زگرھ  تسا . ییاـناوت  ود  نیا  دریگیم ، رارق  هحفـص  یـالاب  رد  هچنآ  اـھتلم ،

شیاتس خیرات  دننک ، عافد  دوخ  زا  ساسح  عقاوم  رد  دناهتسناوت  هک  ار  ییاھتلم  اما  رگنیحطس ؛ یاھزغم  وجیحطـس و  یاھنابز  رگم  دننکیمن ؛ شیاتـس  اھزیچ  هنوگنیا 

یگدنزاس و اب  عیـسو ، یاھیناریو  کانلوھ و  یاھهبرـض  زا  سپ  دناهتـسناوت  هک  ار  ییاھتلم  نینچمھ  خیرات  دـنرگنیم . اھنآ  رب  لیلجت  مشچ  هب  رگنفرژ  یاھرـشق  دـنکیم و 

. دنکیم شیاتس  دننادرگرب ، رتھب -  هکلب  لوا -  لاح  هب  ار  دوخ  هرابود  یروآون ، تردق 

ناتسکاپ  / ١٣٧١/٠٢/٢٠ رد  رانیمس  هب  مایپ 

یمالـسا و قالخا  هب  قلخت  لمجت و  زا  زیھرپ  سفن و  بیذـھت  اھنآ و  فراعم  اب  لد  یایحا  راتفگ و  راتفر و  رد  (ع ) موصعم ناماما  هب  ادـتقا  و  (ص ) مرکا یبن  تنـس  هب  نانتـسا 

. دشاب هزوح  یعمج  یدرف و  یاھهمانرب  وزج  هیعدا  نآرق و  اب  سنا  دوخ و  یمالسا  تیصخش  نتخاس 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

زا بانتجا  زیمآفارـسا و  تالمجت  دـیاز و  تافیرـشت  هب  ییانتعایب  تدابع و  قالخا و  تیونعم و  هب  هجوت  دـنوادخ و  هب  لـکوت  اوقت و  تیاـعر  هب  ار  هدـنیامن  نارھاوخ  ناردارب و 

یاجهبان فرص  زا  یرود  یصخش و  یصوصخ و  یاھهیصوت  زا  زیھرپ  قح و  ربارب  رد  دایقنا  یھورگ و  یصخش و  حلاصم  رب  مدرم  روشک و  حلاصم  نتشاد  مدقم  ییارگھورگ و 

رد هدـنیامن  نارھاوخ  ناردارب و  زا  منکیم . هیـصوت  هراما ، سفن  یاوغا  ناطیـش و  یهسوسو  زا  ندوب  رذـح  رب  تاـباختنا و  نارود  یاـبقر  اـب  یناـبرھم  یتسود و  لاـملاتیب و 

منکیم ریدقت  رکشت و  سلجم  نآ  مرتحم  سیئر  اصوصخم  دناهتشاد -  ار  سدقم  رگنس  نیا  رد  یرازگتمدخ  قیفوت  ساسح ، رایـسب  یعطقم  رد  هک  موس ، یهرود  سلجم 

. دریگ رارق  هادفانحاورا ، اھیقب  ترضح  رظن  روظنم  نیملسم ، مالسا و  هب  نارازگتمدخ  یهمھ  نانآ و  تامحز  مراودیما  و 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تساھنرق تسین . مھ  زورما  صوصخم  تسایند ! نیا  تسا . یونعم  یاھشزرا  رب  یدام  یاھـشزرا  حیجرت  یایند  ینارتوھـش و  یایند  روز ، یایند  غورد ، یایند  زورما ، یایند 

رد یایدام  طاسب  ماظن و  کی  تردـق ، نابحاص  دـنربب . نیب  زا  ار  تیونعم  هک  دـناهدرک  شالت  اھرادهیامرـس  اھتـسرپلوپ و  تسا . هدوب  فعـض  لوفا و  هب  ور  ایند  رد  تیونعم  هک 

سار و رد  دیآیم  نیا  تساکیرما . تردق  لثم  رتمحریب  اھناسنا  هب  تبسن  یناسنا و  لیاضف  هب  رتانتعایب  رتراکبیرف ، رتوگغورد ، همھ  زا  یتردق  شـسار  رد  هک  دناهدیچ  ایند 

دمآ بالقنا  نیا  مکیقتا .» هللادنع  مکمرکا  نا   » ندرک هدنز  مالـسا ؛ یهرابود  ندرک  هدنز  ینعی  یمالـسا ، بالقنا  تسایند . عضو  نیا ، رتنییاپ . بتارم  ات  دـنیآیم  روطنیمھ ،

هایس ور  دساف  یاھنارتوھـش  هک  تسا  مولعم  دشاب ، یناھج  یدام  بیترت  نآ  رگا  دنک . تسرد  یدیدج  بیترت  دنکـشب و  ار  یناھج  طلغ  بیترت  نیا  ار ، یناھج  طاسب  نیا  ات 

. تسین هعماج  رد  ماما  یاج  یتیعـضو ، نانچ  رد  دشاب ! دیعبت  رد  ای  نادنز  رد  دیاب  ماما  لثم  یرونم  تلیـضف  اب  ناسنا  دنـشاب و  راک  سار  رد  دیاب  اضردمحم  لثم  یھارمگ  و 

رون یاراد  تسا ، قدص  یاراد  تسا ، تلیضف  یاراد  هک  یسک  تسا ، مکاح  یتلیضفیب  یتقو  تسا و  مکاح  غورد  یتقو  تسا ، مکاح  داسف  یتقو  تسا ، مکاح  روز  یتقو 

قرو ینعی  دـمآ ، راک  رـس  رب  یماما  لثم  یتقو  تساھھاگلتق . لادوگ  رد  اـی  حـبذم  لـتقم و  رد  اـی  اھنادـنز  رد  شیاـج  تسادـخ ، هب  هجوت  یاراد  تسا و  ناـفرع  یاراد  تسا ،

یارب یزوسلد  دمآ ، داھج  دمآ ، تینارون  افـص و  دـمآ ، راک  یور  دـھز  دـمآ ، راک  یالاب  یوقت  تفر ، اوزنا  هب  داسف  یگتـسباو و  تفر ، اوزنا  هب  یبلطایند  ینارتوھـش و  تشگرب ؛

اھشزرا نیا  ینعی  دیآیم ؛ اھتلیـضف  نیا  ینعی  دیآیم ؛ اھتلـصخ  نیا  ینعی  دیآیم ، راک  رـس  رب  هک  ماما  دمآ . یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  یردارب و  تورم و  محر و  دمآ ، اھناسنا 

رگا اما  دنوشیمن . هدرب  حبذم  هب  رگید  مالسلاو ، هالـصلاهیلع  یلعنبنیـسح  لاثما  تقو  نآ  دنامیم . یقاب  تماما  ماظن  دیتشاد ، هگن  ار  اھـشزرا  نیا  رگا  دوشیم . حرطم 

میداتفا نامدوخ  یـصخش  تالمجت  رکف  هب  یھلا ، نامرآ  هفیظو و  فیلکت و  هب  هجوت  یاـج  هب  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  یجیـسب  یهیحور  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  اـھنیا 

نآ میتخادنا و  اوزنا  رد  دنک -  تدھاجم  ادـخ  هار  رد  هک  دـشاب  ینادـیم  هکنیا  زج  دـھاوخیمن  زیچ  چـیھ  هک  ار -  صالخااب  ناوج  ار ، نموم  ناوج  ار ، یجیـسب  ناوج  رگا  هچ ؟

مرکا یبـن  تلحر  نیب  یهلـصاف  مالـسا  ردـص  رد  رگا  دـش . دـھاوخ  نوـگرگد  زیچ  همھ  تقو  نآ  هـچ ؟ مـیدرک  طلـسم  ار  تیوـنعمیب  یافـصیب  عـقوترپ  هاوـخنوزفا  یوررپ  مدآ 

نابحاص اھتلیضف و  اھفرح ، نیا  زا  رتدوز  دوشب و  تسا  نکمم  رتھاتوک  یلیخ  هلصاف ، نیا  ام ، راگزور  رد  دش ، لاس  هاجنپ  شاهشوگرگج  تداھـش  هیلعهمالـسوهللاتاولص و 

. میتسیاب دنک ، لیمحت  ام  رب  نمشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لباقم  رد  دیاب  میراذگن . دیاب  دنورب . حبذم  هب  ام  لیاضف 

هللادـمحب زورما  دـنا . هتفرگ هابتـشا  ار  لـئاسم  یا  هدـع دوش . ریگ  هشوـگ بـالقنا  دـنزرف  یوزنم و  هعماـج  رد  بـالقنا  حور  میراذـگن  هک  تسا  نیا  اروشاـع  زا  یریگ  تربـع سپ ،

. دنا هتفرگ هابتـشا  ییارگیدام ، اب  ار  یگدنزاس  یا ، هدع اما  دـنزاسب . دـنھاوخ  یم ار  روشک  و  دـنراک ، رـس  رب  نموم  یبالقنا و  روھمج  سیئر دـنم و  هقالع زوسلد و  نیلووسم 

. دنسرب ییاون  هب  مورحم  تاقبط  و  دوش ، دابآ  روشک  ینعی  یگدنزاس  تسا . یرگید  زیچ  یرگیدام  تسا ، یزیچ  یگدنزاس 

نیا دوش . هتخاس  دیاب  روشک ، نیا  دنداد . همادا  ار  راک  نامھ  لاس ، تشھ  یجراخ ، نیمجاھم  هلیـسو  هب  مھ ، بالقنا  زا  دعب  دـنا . هدرک ناریو  ار  روشک  نیا  لاس ، یاھلاس 

کی دـتفیب ، اج  کی رد  بمب  کی  تسا . هتـشذگن  زورما  ات  گنج  نایاپ  زا  یدایز  نامز  . درذـگ یم یدـنا  لاس و  هس  زونھ  زورماات ، گنج  ناـیاپ  زا  دراد . مزـال  شـالت  یگدـنزاس ،

اما دوش ؛ یم رجفنم  هظحل  کیرد  یا ، هقبط هس  ود ، ترامع  یا ، هناخ ینامتخاس ، دـینک  ضرف  دـشک !؟ یم لوط  ردـقچ  هناریو ، نامھ  نتخاـس  اـما  تسا ؛ یرگناریو  هظحل 

نارازگراکرب و اھنآرب و  ادـخ  تنعل  هک  یولھپ -  سوحنم  نادـناخ  نیا ، زا  لبق  تسا ؟! یخوش  رگم  دـندرک . ناریو  لاس  تشھ  ار  روشک  کی  دوش . یمن هتخاس  هظحل ، کـیرد 

؟! دننک لمحت  دنتـسناوت  نانمـشد  رگم  دزاسب ، ار  نآ  ات  دش  بالقنا  هک  دعب  دندرک . ناریو  ار  تکلمم  نیا  داب -  ناشنارایتسد راجاق و  هداوناخ  رب  ادـخ  تنعل  و  ناشنارایتسد ،

قارع زا  برغ  قرـش و  هک  میتفگ  یم هناعطاق  زور  نآ  ام  میتفگ ؛ یم زور  نآ  ام  تسا . ندـشور  لاـح  رد  اـم ، هیلع  یلیمحت  گـنج  رد  قارع  اـب  اـکیرما  یراـکمھ  دانـسا  زورما 

ور اھییاکیرما  ار  اھییاکیرما  دوخ  دانـسا  زورما  لیلد ! مھ  نیا  دـییامرفب ؛ لیلد ؟ هچ  هب  دـنتفگ  یم دـندرک و  یم راـکنا  یلخاد ، یاـھرکف  هتوک  هدـع  کـی  اـما  دـننک . یم تیاـمح 

ار تکلمم  دنتخادنا و  هار  هب ار  گنج  نیا  دندش ؛ تسدمھ  رگیدکی  اب  برغ  قرـش و  دندرک . قارع  هب  یمیظع  یاھکمک  هچ  لاس ، دنچ  نیارد  هک  دوش  یم مولعم  دـننک و  یم

نارازگراـک و مدرم و  کـمک  هـب  یمالـسا ، یروـھمج  تـلود  نوـنکا  گـنج ، یرگناریو  لاـس  دـنچ  زا  دـعبو  راـجاق  یوـلھپ و  دـساف  ماـکح  یرگناریو  اـھلاس  زا  دـعب  دـندرک . ناریو 

نیا ، هتفر نیب زا  یدام  زکارم  همھ  نیا  تسین . مھ  لاس  ود  لاس و  کی  راک  تسین ؛ زور  ود  زور و  کی  راک  نیا ، دزاـسب . ار  روشک  نیا  دـھاوخ  یم شیاـھنادراک ، نیـصصختم و 

هللا لیبس یف  داھج  کی  تسا ، تدھاجم  کی  نیا ، یگدنزاس .»  » دنیوگ یم ار  نیا  ددرگرب . یھاتوک  تدـم  فرظ  هک  تسین  یزیچ  اھنیا  هدـش !... دوبان  لاغتـشا  ناکما  همھ 

اب یلیخ  هتشادرب ، یماگ  تسا -  گرزب  بجاو  کی  هک  یمالسا -  هعماج  ظفح  هرادا و  هار  رد  هک  یسک  تسا . هدرک  داھج  دنک ، تکرش  تدھاجم  نیا  رد  هک  سک  رھ  تسا .

تسا . رگید  فرح  کی  نآ ، تسا . یبلطایند  تسا ، یتسرپ  هدام تسا ، یرگیدام  هیضق ، فرط  نآ  اما  تسا . شزرا 

تـسا یعطق  تفالخ ، زا  لبق  ات  اما  مراد . دیدرت  ار  نیا  نم  الاح  هک  مھ -  تفالخ  نارود  رد  دیاش  یتح  هک  تشاد ؛ مالـسلاهیلع  بلاطیبانبیلع  هک  دوب  یراک  یگدنزاس ،

یراک یبلطیدام ، یبلطایند و  تسا ! یگدـنزاس  نیا ، درکیم . یراـیبآ  دـنکیم و  هاـچ  تشاـکیم ؛ تخرد  درکیم ؛ اـیحا  نیمز  درکیم ؛ داـبآ  ناتـسلخن  دوخ  تسد  اـب  - 

. دندرکیم دایز  ار  تالمجت  اھنآ  دندروخیم ؛ اھنآ  دندرکیم ؛ یناف  اھنآ  دنتخاسیم !؟ دندروآیم و  دوجو  هب  ار  یزیچ  تقو  هچ  اھنآ  دندرکیم . دـیزی  دایز و  هللادـیبع  هک  تسا 

ار ام  یهعماج  هک  هچنآ  تسا !؟ یگدنزاس  نیا  دننکیم . یتسرپهدام  ایند و  لوپ و  رد  قرغ  ار  ناشدوخ  یگدنزاس  مسا  هب  یاهدع  زورما  درک . دیابن  هابتشا  مھ  اب  ار  ود  نیا 

دشاب نادیم  طسو  رد  دیاب  یجیسب  تساھیجیـسب . رد  هک  یاهیحور  نامھ  ینعی  تسا ؛ یراکادف  اوقت و  حور  نداد  تسد  زا  تسا ؛ تاوھـش  رد  ندش  قرغ  دنکیم ، دساف 

. دنامب هدنز  بالقنا  یلصا  یاھتلیضف  ات 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 6 
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نودب دنھد و  یمن تفم  دوش . یم یـشان  اھیلع  هللا مالـس ارھز  همطاف  شالت  زا  هک  هچنآ  هب  ینعی  دنک . یمادیپ طابترا  یلمع  لیاضف  هب  یدایز  دودح  ات  یونعم  لئاسم  نیا 

رد دـش و  دـلوتم  هکم  رد  ربمغیپ  تخـس  تازرابم  هتخادـگ  هروک  رد  هک  یرتخد  دـنک . یم ریثات  بقانم  لیاضف و  زارحا  رد  ییـالاب -  دـح  رد  ناـسنا -  لـمع  دنـشخب . یمن لـیلد 

زا بلاطوبا  هجیدخ و  هک  یطیارش  رد  رتشیب -  رتمک و  تایاور ، فالتخا  ربانب  هلاس -  هس  ود ، ای  هلاس  تشھ  تفھ ، ادودح  یرتخد  دوب . ردپ  راسگمغ  رای و  بلاط  یبا بعش 

تقو کی دـیادزب ؟ وا  دوخ  هرھچ  زا  ار  مغ  رابغ  هک  تسیک  یلو  دـنروآ ؛ یم هانپ  وا  هب  همھ  تسا ، راسگمغ  یب تساھنت ، ربمغیپ  درک . لمحت  ار  راوشد  طیارـش  نآ  دـنتفر ، اـیند 

بعـش هلاـس  هس نارود  یاـمرگ  امرـس و  اھیگنـشت و  اھیگنـسرگ و  نآ  نیع  رد  یراوـشد ، طیارـش  نینچ  رد  تسین . ـالاح  هک  دوـب ، بلاـطوبا  تسین . ـالاح  هک  دوـب ، هجیدـخ 

کی لثم  رتخد  نیا  دـندرک ؛ یم یگدـنز  یرابجا  دـیعبت  لاح  رد  دودـعم ، ناناملـسم  همھ  اـب  یا  هرد رد  ترـضح  نآ  تسا و  ربمغیپ  یگدـنز  تخـس  یاـھنارود  زا  هک  بلاـط  یبا

، تفرگ شودرب  ار  اھراب  دـش ، ربمغیپ  راسگمغ  درک . لمحت ار  تالکـشم  گرزب ، ناسنا  نآ  یارب  یگرزب  راتـسرپ  لثم  دوخ ؛ ردـپ  یارب  یردام  لثم  ربمغیپ ؛ یارب  تاجن  هتـشرف 

دعب دناسر . یم لامک  هب  ار  یمدآ  هک  ییاھیگژیو  نآ  تساھنیا  درکزاب . دوخ  بلق  هب  ار  یھلا  رون  تفرعم و  هار  درک و  یزاسدوخ  درک ، تیوقت  ار  دوخ  نامیا  درک ، ار  ادـخ  تدابع 

نآ هیرھم و  نآ  دـنک ، یم جاودزا  مالـسلاوھالصلا ، هیلع بلاـط  یبا نب  یلع اـب  اـھیلع ، مالـس هللا  ارھز  همطاـف  یتـقو  فـیلکت ، نینـس  زاـغآ  رد  ترجھ ، زا  سپ  نارود  رد  مـھ 

دنک . یم رازگرب  ار  دوخ  جاودزا  مالسا ، یایند  صخش  لوا  رتخد  یا ، هناریقف عضو  یگداس و  هچ  اب  هک  دیناد  یم دیاش  همھ  هک  تسوا ؛ هیزیھج 

هھبج و رد  اـمئاد  وا  ناوـج  رھوـش  تسا . ناـسنا  کـی  یحور  یلاـعت  لـماکت و  شـالت و  راـک و  اـب  هارمھ  یایگدـنز  داـعبا ، یهـمھ  زا  اھیلعهللامالـس  ارھز  یهمطاـف  یگدـنز 

یاشگراک رتخد  وا  تسا . ناناملـسم  مدرم و  تاعجارم  یارب  ینوناک  لثم  اھیلع ، هللامالـس  ارھز  یهمطاف  یگدـنز ، طیحم و  تالکـشم  نیع  رد  اما  تسا ؛ گنج  یاھنادـیم 

لثم دنکیم  یرادھگن  ار  یرھوش  بنیز ؛ نیـسح و  نسح و  لثم  دنکیم  تیبرت  ینادـنزرف  دربیم : شیپ  هب  یزارفارـس  لامک  اب  ار  یگدـنز  طیارـش ، نیا  رد  تسا و  ربمغیپ 

لد هک  ار  ییاھزیچ  تالمجت و  تافیرـشت و  ایند و  یاھتذـل  زا  یاهرذ  ربمغیپ  رتخد  دوشیم ، زاب  هک  میانغ  تاحوتف و  هار  ربمغیپ ! لثم  دـنکیم  بلج  ار  یردـپ  تیاضر  یلع و 

. تسا هنومن  تدابع  کی  اھیلع ، مالس هللا  ارھز ، یهمطاف  تدابع  دھدیمن . هار  دوخ  هب  تساھنآ ، هجوتم  اھنز  ناوج و  نارتخد 
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کی ناونع  هب  شراتفر  نآ  رتخد ؛ کـی  ناونع  هب  شراـتفر  نآ  شاهزراـبم ؛ داـھج و  نآ  شتمکح ؛ تفرعم و  نآ  شـشناد ؛ یگنازرف و  نآ  شتغـالب ؛ تحاـصف و  نآ  شتداـبع ؛ نآ 

اھنآ زا  ار  تتجاح  ورب   » هک داتسرف  نینموملاریما  یهناخرد  هب  ار  یدنمتسم  درمریپ  ربمغیپ  یتقو  هک  نادنمتسم ، هب  شناسحا  نآ  ردام ؛ کی  ناونع  هب  شراتفر  نآ  رـسمھ ؛

نآ زج  یزیچ  تشاد و  هناـخ  رد  دوـخ  نادـنزرف  زادـناریز  ناوـنع  هب  دـندیباوخیم و  نآ  یور  نیـسح  نسح و  هک  ار  یتـسوپ  یهتخت  اھیلعهللامالـس  ارھز  یهمطاـف  هاوـخب ،»

. تسا نیا  ناملـسم  نز  یوگلا  تسوگلا . نیا ، تسارھز . یهمطاف  فارطالاعماج  تیـصخش  نیا ، نک »! هدافتـسا  نآ  لوپ  زا  شورفب و  ربب   » تفگ داد و  لـئاس  هب  تشادـن ،

مدقـشیپ یاهزرابم -  داھج و  عون  رھ  زا  هزرابم -  داھج و  نادـیم  رد  دـنک ؛ شالت  یقـالخا  یونعم و  یزاـسدوخ  هار  رد  دـنک ؛ شـالت  ملع  یگنازرف و  هار  رد  دـیاب  ناملـسم  نز 

؛ دنک عفد  دوخ  یدوخ  هب  ار  هناگیب  یهزرھ  رظن  مشچ و  هک  دشاب  یدح  رد  شتراھط  تمـصع و  تفع و  دشاب ؛ انتعایب  شزرامک ، تالمجت  ایند و  فراخز  هب  تبـسن  دـشاب ؛

، شزیمآرھم هتکنرپ و  نانخـس  اب  تفوطعرپ و  رھمرپ و  نماد  رد  دـشاب ؛ هداوناخ  طیحم  شیاسآ  یگدـنز و  شمارآ  یهیام  دـشاب ؛ شنادـنزرف  رھوش و  مارالد  هناخ ، طـیحم  رد 

دننک و ادـیپ  شرورپ  وا  ناماد  رد  باصعا ، یحور و  ظاحل  زا  ملاس  یاھناسنا  هیحور ، شوخ  یاھناسنا  هدـقعیب ، یاھناسنا  دـنک ؛ تیبرت  یناور  ظاحل  زا  ار  یملاس  نادـنزرف 

یهدیچیپ رایسب  رازبا  کی  الثم  تسا  نکمم  نادنمشناد ، نیرتگرزب  تسا . رتشزرااب  رتهدنزاس و  یاهدنزاس ، رھ  زا  ردام  دروآ . دوجوهب  ار  هعماج  یاھتیصخش  نانز و  نادرم و 

دوجوهب الاو  ناسنا  کی  یسک  هک  درادن  ار  نآ  تیمھا  اھنیا  زا  کی  چیھ  اما  دننک ؛ عارتخا  ار  اضف  ریخست  لیاسو  دنزاسب ، امیپهراق  یاھکـشوم  دنروآ ، دوجو  هب  ار  یکینورتکلا 

. تسا یمالسا  نز  یوگلا  نآ  نیا ، تسا . ردام  وا ، و  دروآ .
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هللادـمحب ام  یمالـسا  ماظن  رد  ام و  بالقنا  رد  هک  ناـنچنآ  دـنکیم ! تسرد  یمیظع  یهزجعم  هچ  ددرگیمرب ، دوخ  لـصا  هب  ترطف و  هب  ناملـسم  نز  یتقو  دـینیبب  اـمش 

ناوج نانز  زا  ار  اھیراکادف  نآ  ام  اجک  مینیبیم ؟ ادھـش  ناردام  زا  زورما  هک  میدوب  هدید  نانز  زا  ار  تمظع  تردق و  نآ  اجک  ام  دوشیم . هدھاشم  مھ  زورما  دـش و  هدـھاشم 

ناـنز یهرھچ  رد  هک  تسا  مالـسا  تمظع  نیا ، دنـشاب ؟ اھنادـیم  نیا  رد  هدوسآ  رطاـخ  اـب  اـھنآ  گـنج ، یاـھهھبج  هب  ناـشبوبحم  نارـسمھ  نداتـسرف  اـب  هک  میدوب ، هدـید 

ملع بسک  دناوتیمن  ناسنا  دنزرف ، تیبرت  اب  یرادهناخ و  اب  تفع ، ظفح  اب  باجح ، ظفح  اب  هک  دننکن  غیلبت  تسا . راکـشآ  هللادـمحب  زورما ، بالقنا و  نارود  رد  ام ، یبالقنا 

، الاب حطس  نالیـصحتلاغراف  شزرا ، اب  دادعتـسا و  اب  اشوک و  نایوجـشناد  میراد : نامهعماج  رد  فلتخم  یاھهتـشر  رد  ملاع  دنمـشناد و  نانز  ردقچ  هللادمحب  زورما  ام  دنک .

تراھط دـندرک ، ظفح  مھ  ار  ناشتمـصع  فافع و  هک  ییاھنز  تساھمناخ ؛ رایتخا  رد  یملع  نوگانوگ  یاھهتـشر  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما  ـالاب ! زارط  زاـتمم و  ناکـشزپ 

مالـسا هک  یروطنامھ  زین  ار  یرادرھوش  دنـسریم ، یمالـسا  یهویـش  هب  مھ  دـنزرف  تیبرت  هب  دـندرک ، ظفح  لماک -  لکـش  هب  مھ -  ار  باجح  دـندرک ، ظفح  مھ  ار  هناـنز 

هک دنتـسھ  یداـیز  یهدـع  دـیراد -  فیرـشت  اـجنیا  هک  ییاـھمناخ  عوـمجم  امـش -  نیب  رد  نـالا  دـننکیم . مھ  یـسایس  یملع و  تیلاـعف  دـنھدیم ، ماـجنا  تسا  هتفگ 

مھ دیاب  دننکیم و  راختفا  اھنآ  نارـسمھ  دنلھاتم و  هک  ییاھمناخ  هچ  درجم ، یاھمناخ  هچ  هتـسجرب ؛ زاتمم و  یاھتیلاعف  مھ  نآ  دنراد ؛ یعامتجا  یـسایس و  یاھتیلاعف 

زا رود  اھیگزرھ ، نآ  زا  رود  دسرب ؛ دوخ  یعقاو  لامک  هب  دناوتیم  نز  یمالسا ، طیحم  رد  یمالـسا و  یهیحور  اب  دنزاتـشیپ . نوگانوگ  یاھنادیم  رد  ناشیاھنز  هک  دننک  راختفا 

. فرصم لباقم  رد  ندشریقح  ندشتسپ و  زا  رود  اھییارگلمجت و  نآ 

ماظن  / ١٣٧١/١٠/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رھ متـسین ؟ ای  متـسھ  مدوخ  یـصخش  یایند  لابند  ایآ  منیبب  منیـشنب و  تواضق  هب  دیاب  مدوخ  یگدنز  یارب  نم  تسا . یـصخش  یایند  لابند  ندیودن  دھز و  هطقن  نامھ 

روشک نیلووسم  زا  مادک  رھ  ینعی  تسا . یصخش  دربراک  دربراک ، دوش ، یم تبحـص  نیلووسم  یارب  نیلووسم و  نیب  رد  هک  یتقو  میـسرب . نامدوخ  باسح  هب  دیاب  مادک 

تسا لمع  لباق  هن  ام  یارب  مالسلا ، هیلع یلع  دھز  هتبلا  دننک . سکعنم  ناشدوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع نینموملاریما  دھز  هرھچ  نآ  هک  دشاب  نیا  ناشـشالت  یعـس و  دیاب 

نآ دوخ  میناوت . یمن مییوگب  ام  هک  نیا هن  میـشاب . هتـشاد  میناوتب  دـیاش  ار ، دـھز  تلادـع و  نآ  زا  یوترپ  اما  مینک ! یگدـنز  هنوگ  نآ  میناوت  یمن هک  ام  کرد . لباق  یتح  هن  و 

مالـسلا هیلع نینموملاریما  هک  روط  نآ  دـنناوتب  هک  نیا زا  مھ  مالـسلا  مھیلع نیموصعم  زا  یـضعب  یتح  دـناوت . یمن سک  چـیھ میناوت . یمناـم هک  نیا هن  تسا . هتفگ  راوگرزب 

ولو دشاب ؛ شور  نامھ  دیاب  ام  شور  گنرمک . ولو  دشاب ؛ گنر  نامھ  دیاب  ام  گنر  اما  تسین . تلادع  هنوگ  نآ  رـس  رب  ثحب  دـنا . هدرک زجع  راھظا  دـننک ، لمع  درک ، یم لمع 

دنھدب . دای  مدرم  هب  المع  ار  انعم  نیا  دیاب  نیلووسم  مینک . تکرح  دیابن  هک  وا  سکع  تھج  رد  قیقر .

دیاب نیا  سکع  تسا . یفنم  هطقن  کی  دـش ، ضرع  هک  ییانعم  نامھ  هب  تسا و  صقن  یمالـسا ، یروھمج  رد  لووسم  کی  یارب  ایند ، لاـبند  ندـیود  اـیند و  هب  ندـیبسچ 

رھ دننک . یم شالت  دنسرب ، یبصانم  هب  هک  نیا یارب  مدرم  ایند ، رد  دوش . هاگن  تمینغ  کی  لکش  هب  دیابن  یمالـسا ، یروھمج  رد  بصنم  تمـس و  ندرک و  تموکح  دشاب .

شش لاس ، جنپ  لاس ، راھچ  روشک . کی  تسایر  هب  ندیـسر  ات  هتفرگ ، یرادا  کچوک  نامزاس  عمج و  کی  رب  تسایر  ای  تیوضع  زا  دنک . یمن یقرف  دشاب ، هک  مھ  یبصنم 

تـسایر هب  ندیـسر  الثم  یارب  ایند  رد  هک  یناـسک  دـینکن  روصت  دـنربب . ار  ذاذـتلا  تیاـھن  دـنھاوخ  یم لاـس  دـنچ  نیا  رد  دنـسر و  یم تموکح  هب  اـت  دـننک  یم شـالت  لاـس 

هب میتسناوت  ام  هک  الاح  دندقتعم  دنرادن و  ار  اعدا  نیا  مھ  اھنآ  دوخ  دنتـسین . یعدم  مھ  ناشدوخ  دنراد ! تمدخ  دصق  دـننک ، یم شالت  یلاع  تاماقم  هب  لین  ای  یروھمج 

تدوخ یارب  ار  مکح  ار و  ایند  شابن و  روط  نیا  » هک دومرف  دوخ  لـماع  هب  مالـسلا ، هیلع نینموملاریما ، هک  یناـمھ  مینک . هدافتـسا  شتاذاذـتلا  زا  دـیاب  میـسرب ، تمـس  نیا 

زا شلوپ ، زا  دـنربب . ذاذـتلا  دـننک و  یرادرب  هرھب  نآ  زا  نادـند  گنچ و  اب  دـیاب  دندیـسر ، نآ  هب  یتقو  هک  تسا  یا  همعط اھنیا  یارب  ایند  دـنناد . یم همعط  اـھنیا  نادـن ،» همعط 

دنناروخب . ناشدوخ  ناتسود  ناکیدزن و  هب  دنروخب و  دنربب و  ار  هرھب  رثکادح  شتاناکما ، زا  شتالیھست ، زا  شذوفن ، زا  شتردق ،

؛ دوش یقلت  راک  کـی  ناونع  هب  دوش . یقلت  ضحم  یهفیظو  تیلووسم و  کـی  مشچ  هب  دـیاب  لـئاسم  نیا  اـجنیا  رد  هچ ؟ یمالـسا  یروھمج  رد  اـما  تساـیند . فرع  نیا ،

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 7 
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، میدرک ادیپ  تاناکما  یتقو  هکنیا  هن  دوش . هتسیرگن  نآ  هب  دھعت  کی  تیلووسم و  کی  ناونع  هب  دیاب  دوشیم . مھ  رتتخـس  دوریم  رتالاب  هچرھ  تسا و  تخـس  هک  یراک 

یاھھاگتـسد رد  یتمـس  هچ  دشاب ، سلجم  یگدـنیامن  هچ  مینک . یقلت  اھتـصرف  نیرتھب  هریغ ، تالمجت و  اھفارـسا و  تافیرـشت ، یـصخش ، هافر  مزاول  یهیھت  یارب  ار  نآ 

کی همعط و  کی  ناونع  هب  تاناکما  نیا  هب  دـیابن  دـنکیمن . توافت  دـشاب ، ییاضق  یالاب  یاـھتیلووسم  هچ  دـشاب ، یماـظن  یـالاب  یاـھتیلووسم  هچ  دـشاب ، یتلود  یلاـع 

. دشاب ایند  فراخز  هب  ییانتعایب  یهیحور  اب  باسح و  یور  زا  قح ، یور  زا  دیاب  زیچ  همھ  مینک »! یرادربهرھب  رگید  سپ  میدیـسر ، هک  الاح  : » مییوگب دوش و  هاگن  تمینغ 

. درک دھاوخ  ناسآ  ار  تکرح  هار و  دش ، نینچ  رگا 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروھمج یمالـسا و  ماظن  دبلاک  ینعی  دنمورین ؛ ملاس و  دبلاک  نیا  لخاد  رد  بورکیم  نیا  ات  تسا  هتـسشن  رظتنم  نمـشد  تسا . راظتنا » ، » نمـشد حرط  نیرتمھم  زورما 

؛ دـنک ادـیپ  ذوفن  روشک  نیا  ناـناوج  ناـھذا  رد  دـیدرت  دـنک ؛ ادـیپ  ذوـفن  روـشک  نیا  لـخاد  رد  داـسف  هک  دـنرظتنم  اـھنآ  زورما  میـشاب . بقارم  دـیاب  اـم  اذـل  دـنک . رثا  یمالـسا ،

ریز ار  دوخ  یتالمجت ، تحار و  یگدنز  لوپ و  تذل  دوش و  جیار  ایند  تنیز  لام و  هب  لاغتـشا  یبلط و  ایند  دنک ؛ ادیپ  هبلغ  گرزب  یاھنامرآ  رب  دساف ، هدـنراد و  زاب  یاھیمرگرس 

. دھد ناشن  یبالقنا  رصانع  نادند 

هب نتخادرپ  اما  دننک . هدافتـسا  اھنآ  زا  دیاب  همھ  تسا و  همھ  لام  ادـخ ، تاکرب  تمعن و  دـننک ! یگدـنز  دـیابن  نویبالقنا  ای  مدرم  هک  نیا هن  دـنعاجترا . بورکیم  یاھلقان  اھنیا 

زا معا  یقالخا -  داسف  هب  ندش  راچد  ادخ ؛ نید  ادخ و  فدـھ و  عمج و  هب  ندیـشیدنا  نتخادرپ و  زا  شیب  دوخ  هب  نتخادرپ  یزودـنا ؛ لام  لام و  هب  نتخادرپ  تاوھـش ؛ ایند و 

برغ یایند  رد  هک  نانچ  نآ  عورـشمان ، طلغ و  یاھیبلط  هاج  و  تسا -  کانرطخ  رایـسب  داسف  عون  کی  مھ  نیا  هک  یلخاد  تاـفالتخا  یرادا و  یـسنج ، یلاـم ، یاـھداسف 

، ییادخ ریغ  یتوغاط ، یاھانب  اما  دش ؛ دھاوخ  هتخاس  یدیدج  یاھانب  دننک . یم ناریو  ار  یتقیقح  رھ  مالسا و  بالقنا و  ینامرآ  خاک  هک  دنتـسھ  یلماوع  تسا ، حرطم 

. تسا نآ  رظتنم  نمشد  هک  تشگرب ، تعجر و  نامھ  ینعی  نیا  و  دش . هتخیر  ام  یادھش  نوخ  اھنآ  رطاخ  هب هک  ییاھشزرا  دض  یمالسا و  دض  یاھانب 

.

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امـش هب  اھیجیـسب ، امـش  هب  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هوکـشرپ  تمظع و  اب  نامزاس  امـش  هب  زیزع ، نارادساپ  امـش  هب  زیزع ، ناناوج  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

زا نوگاـنوگ ، یاـھهداوناخ  هب  روشک و  نیا  فلتخم  یاھرـشق  ناـناوج  امـش  هب  یمالـسا ، یروھمج  یمالـسا و  بـالقنا  یهتخادرپ  هتخاـس و  زوسلد و  نموم و  یاھیـشترا 

. تسامـش شود  رب  تسا ، ناربـمغیپ  تناـما  هک  یھلا  تناـما  نیا  ظـفح  نیگنـس  راـب  نم ! نازیزع  هک  مـنک  ضرع  اھطـسوتم ، زا  رتـالاب  اھطـسوتم و  زا  رتنییاـپ  اھطـسوتم ،

ولو تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  زورما  هک  تسام  راوگرزب  یهمئا  ایلوا و  یهمھ  یوزرآ  یسیع و  یسوم و  یوزرآ  تسا . یھلا  ماظع  یایبنا  یخیرات  تناما  یمالـسا ، یروھمج 

راب نیا ، دـش ). دـھاوخ  راکـشآ  رھاظ و  ادـفلاهمدقمبارتلانحاورا ، نیـضرالا ، یف  اھیقب  ترـضح  یامظع  تیالو  یربک و  تموکح  نارود  رد  هللااشنا ، مھ ، شلماک  . ) صقان

مھ نآ  ایند -  لمجت  تورث و  لوپ ، ریخ ، تذل  ایند ، عاتم  سفن . ظفح  اب  رگم  تسین  رسیم  نیا  دینک و  ظفح  دیاب  امش  ار  نیا  تسا . یـشزرا  رپ  یهلومحم  نیگنـس و  یلیخ 

دوخ یونعم  یهینب  اھنآ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتریقح  رتشزرایب و  رتمک و  یلیخ  میـشاب -  هتـشاد  دوخ  یگدنز  رد  تسا  نکمم  امـش  نم و  لاثما  هک  یدودح  رد 

. دینک ماکان  ار  نمشد  دیشاب و  بقارم  دزادنیب . رطخ  هب  ار  راب  نیا  لمح  دنک و  فیعض  ار 

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

لاسما تلود ، نیرومام  روشک و  نیلووسم  تلم و  داـحآ  زا  ار  نیا  نم  تسا . یلاـم » یداـصتقا و  طابـضنا  ، » تسا مھم  رایـسب  اـم  یهعماـج  یارب  مھ  نآ  هک  مود  یهیـصوت 

چیھ هب  فرـصم ، رد  یور  هدایز  ندرک و  جرخ  رد  یور  هدایز  یلام و  شاپ  تخیر و  فارـسا . یور و  هدایز  شاپ ، تخیر و  اب  هلباقم  ینعی  یلام  یداصتقا و  طابـضنا  مراد . اـضاقت 

جرخ دوخیب  هک  یناسک  تسا . یلام » یداصتقا و  یطابضنایب   » شمسا طقف  تسا . یشنم  گرزب  مرک و  هن  تساخـس و  دوج و  شمـسا  هن  تسین . یبوخ  تفـص  هجو 

رظن زا  هک  دنتـسھ  ییاھناسنا  دننکیمن ، یداصتقا  تاناکما  ظاحل  زا  ار  هعماج  یدوجوم  تیاعر  دننکیم و  فرـصم  ناشدوخ  یارب  یدایز  دـننکیم و  جرخ  یدایز  دـننکیم ؛

، دننکیم جرخ  دوخیب  هک  یناسک  هب  دش . دھاوخ  لکشم  شراک  تلم  نیا  دنک ، ادیپ  همادا  یتیعضو  نینچ  رگا  دنتسھ . یلام  یداصتقا و  تاناکما  ظاحل  زا  طابضنایب  نم 

یفاک لیلد  نیا  ایآ  مینکیم ! میراد و  دنیوگیم  دیداد ؟ بیترت  شاپ  تخیر و  همھ  نیا  اب  ار  تھجیب  دوخیب و  ینامھیم  نیا  ارچ  دیدرک و  جرخ  ردق  نیا  ارچ  امـش  مییوگب  رگا 

لاوما هک  یناسک  صوصخب  درک . فرـصم  جرخ و  تجاح ، زاـین و  ردـق  هب  دـیاب  تسین . یاهدـننک  عناـق  لـیلد  هجو  چـیھ  هب  لـیلد  نیا  هن ؛ منک ؟ جرخ  مناوتیم  مراد و  هک  تسا 

، دارفا یضعب  . دننک فرصم  یدایز  دیابن  دنبلطم و  نیا  بطاخم  دننکیم ، جرخ  باتک  باسحیب و  ار  ناشدوخ  لاوما  هک  یناسک  دننام  مھ  اھنآ  دننکیم . فرـصم  ار  یمومع 

تالمجت یگدـنز و  عضو  ندرک و  جرخ  رد  رگا  مھ  اھنیا  تسا -  رتدـب  ناشعـضو  هک  دـننک  دـمآرد  بسک  مارح  هار  زا  هک  اھنآ  دـنراد -  لـالح  هار  زا  هللااـشنا  یدـمآرد  دـنرادلوپ و 

یرما شاپوتخیر  تسا و  شاپوتخیر  شمـسا  اھراک  نیا  دـناهداد . ماجنا  یداصتقا  یلام و  یطابـضنایب  دـننک ، فارـسا  شاپ و  تخیر و  یـشنم ، نایعا  اجیب و  هدوھیب و 

رد دینکیم ؛ فرصم  یلومعم  ینامھم  نالف  رد  یکاروخ  داوم  یدایز  غلابم  الثم  امش  دنکیم . لتخم  یناور  ظاحل  زا  ار  نارگید  یگدنز  اھراک  نیا  تسا . دنسپان  هدیھوکن و 

دوخ و یگدـنز  یهمادا  یارب  ییاذـغ  داوم  نیا  هب  یناسک  روشک ، طاـقن  یـصقا  رد  ولو  رترود ، لـحم  کـی  رد  امـش  یگیاـسمھ  رد  امـش و  راـنک  رد  تسین و  مزـال  هک  یلاـح 

، دـشاب هدـمآ  تسد  هب  مھ  لـالح  هار  زا  هک  یلاـم  یـصخش و  لاوـما  رد  سپ  تسا ؟ یتـسرد  راـک  طیارـش  نـینچ  رد  راـک  نـیا  اـیآ  دـنراد . مربـم  زاـین  ناـشنازیزع  نادـنزرف و 

لاوما فرـصم  یهنیمز  رد  ادـج  مھاوخیم  روما  نیلووـسم  زا  نم  رتـشیب . رگید  دـننکیم ، فرـصم  ار  یتـلود  لاوـما  هک  یناـسک  تسا . طابـضنا  فـالخ  طـلغ و  شاـپوتخیر 

اب زاـین  نیب  تسا  ریاد  رما  هک  ییاـج  نآ  دـننک . یراددوخ  تسین -  کـی  یهجرد  زاـین  اـما  دـشاب ، مھ  زاـین  دروم  تسا  نکمم  ولو  درادـن -  تیوـلوا  هک  ییاـھاج  رد  یموـمع ،

اجنآ تسھ  زین  یرتالاب  تجاح  اما  تسھ ، تجاح  هک  ییاج  نآ  دوشن . فرـصم  امتح  تسین ، تجاح  تسین و  زاین  هک  ییاج  نآ  دینک . یراددوخ  تیولوایب ، زاین  تیولوا و 

مامتھا هیضق  نیا  هب  تبسن  روشک  نیلووسم  زاب  مراودیما  تسا و  نم  لاسما  یهیصوت  مھ  نیا  ددرگ . فرصم  رتالاب  رترب و  تجاح  رد  یلام  ناکما  نیا  دوشن و  فرـصم  مھ 

. دنزرو ییارجا  مامتھا  ییارجا ، یتلود و  یرادا و  یداصتقا و  نیلووسم  یگنھرف و  مامتھا  یگنھرف ، نیلووسم  رگید  ریبعت  هب  دنزرو .

باتک  / ٠٢/٢۶/١٣٧۴ هاگشیامن  زا  دیدزاب  نایاپ  رد  هبحاصم 

الاح هکنیا  هن  مروطنیمھ . مھ  نم  دوخ  دربیم . ناشباوخ  هعلاطم  لاـح  رد  بشرھ  انثتـسا ، نودـب  دارفا ، یهمھ  نم ، دوخ  لزنم  رد  هک  منک . ضرع  مھاوخیم  ار  نیا  نم 

رانک باتک  کی  امتح  دـنباوخب  دـنھاوخیم  یتقو  ام ، یهناخ  دارفا  یهمھ  مباوخیم . مراذـگیم و  ار  باتک  دـیآیم ، مباوخ  اـت  منکیم ؛ هعلاـطم  دربب . مباوخ  هعلاـطم  طـسو 

روشحم و باتک  اـب  لوا  زا  ار  اـھهچب  اـھردام ، اھردـپ و  دـیاب  تسا . نیا  نم ، عقوت  دنـشاب . هنوگنیا  دـیاب  یناریا  یاـھهداوناخ  یهمھ  هک  منکیم  رکف  نم  تسا . ناشتـسد 

زا یـضعب  ندیرخ  زا  شیب  دیاب  مدرم  دوش . بوسحم  هداوناخ  یلـصا  جراخم  زا  یکی  باتک ، دـیرخ  دـیاب  دـننک . ادـیپ  سنا  باتک  اب  دـیاب  کچوک  یاھهچب  یتح  دـننک . سونام 

لیاسو یکاروخ و  نان و  لثم  ار  باتک  لوا  دـنھدب . تیمھا  باتک  هب  هدرپ و ،- ... فلتخم و  یاھلبم  نوگاـنوگ ، یاـھزیم  اـھرتسول ، نیا  لـثم  یتـالمجت -  یتاـنییزت و  لـیاسو 

هک دراد -  هک  ییوزرآ  فدھ و  هب  یناریا  یهعماج  تروص ، نیا  ریغ  رد  دننک . ادیپ  سنا  باتک  اب  دیاب  هصالخ ، دنزادرپب . دیاوز  هب  دـش  نیمات  نیا  هک  دـعب  دـنرخب ؛ مزال  یتشیعم 

نایاپ هبحاصم -  ماگنھ  رد  هتـشذگ  لاس  رد  ام  یاھهیـصوت  یهمھ  ماجنا  رطاخ  هب  داشرا  ترازو  زا  هک  منکن  شومارف  ار  نیا  نم  هتبلا  دیـسر . دـھاوخن  تسھ -  مھ  وا  قح 

زا نم  تسا . هتفرگ  ماجنا  هک  تسا  ییاھراک  زا  دـنداد ، شرازگ  نم  هب  یعماج  دجـسم  یاقآ  نـالا  هک  ژاریترپ  یاـھباتک  یمئاد و  هاگـشیامن  یهلاـسم  منک . رکـشت  دـیدزاب - 

. مدش دنسرخ  تسا  هدش  ماجنا  هک  هچنآ 

، مسرپیم باتک  شورف  ناشلکـشم و  یهرابرد  نارـشان  زا  یتقو  نم  تسا . ذـغاک  یهلاـسم  میوگب ، مدوب  هدرک  رکف  زورما  نم  هک  یمود  بلطم  لوا . یهلاـسم  نیا  بوخ ؛

کی دیاب  هکلب  دیایب ؛ باسح  هب  یتالمجت  ینییزت و  یالاک  کی  دیابن  ام  یهعماج  رد  ذغاک  دننکیم . هراشا  ذغاک  لکشم  هب  لاوس ، نودب  یـضعب  نم و  لاوس  زا  دعب  یـضعب 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 8 
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ار یزیچ  یزیچ ؛ هب  ندادرـس  رـس .»  » مییوگیم ار  دیـسبوس  نیمھ  دھـشم ، رد  ام  . ) دھدیم هنارای  اعقاو  ذغاک ، یارب  مھ ، تلود  هکنیاامک  دوش . بوسحم  یلـصا  یالاک 

.( ندادرس ناونع  هب  یزیچ  یارب 

هقف  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

هکلب تسین ؛ اـھراک  نیا  لاـثما  مدرم و  روـما  هـب  نـتخادرپ  یناداـبآ و  نآ و  تاـقلعتم  نـیمز و  اـیند  زا  دارم  هباـشم ، ثیداـحا  ثیدـح و  نـیا  رد  هـک  موـش  رکذـتم  ار  هـتکن  نـیا 

اھـشیعت اھتذـل و  اھییابیز و  نیمز و  یور  رد  یھلا  معن  زا  هچنآ  رھ  نیاربانب  دـھاوخ . یم دوخ  یارب  ار  اھنآ  ناسنا  هک  تسا  رظن  دروم  ماقم ) هاج و  لام و   ) اـیند زا  ییاـھ  هولج

دشیدنیب و ایند  هب  رتشیب  ناسنا  هچ  رھ  هک  تسادیپ  تسا . مومذم  دوش و  یم یقلت  ایند »  » یثیدح تاریبعت  رد  دـھاوخ ، یم دوخ  یارب  ددرگ و  یم رب  ناسنا  سفن  هب  هک 

هک تسین  نیا  نآ ، لاـثما  تیاور و  نیا  دارم  دوش . یم هتـساک  وا  لد  زا  مھ  اـیند  تبحم  جـیردتب  دـنادرگرب ، ور  اـیند  زا  هک  یتقو  دوش و  یم رتشیب  وا  قوش  تبغر و  دزادرپـب ،

لازعنا و هب  رجنم  هک  ار  یطلغ  هیور  اھنرق -  اھیـضعب  هکلب  اھلاس -  دندرک و  لایخ  هنوگ  نیا  یخرب  دنیـشنب . هناخ  هشوگ  دورب  دنک و  اھر  ار  یگدـنز  رد  شالت  تیلاعف و  ناسنا 

تسین . طلغ  تشادرب  نیا  ایند ، زا  دارم  نیاربانب  دنداد . تبسن  مالسا  هب  ار  نآ  دنتفرگ و  شیپ  رد  تسا ، هدش  یگدنز  یاھشالت  اھتیلاعف و  زا  یرود  اوزنا و 

. دـنک یم ادـیپ  یزیچ  هب  ناسنا  هک  یدولآ  تباقر  تبغر  تلاح  ینعی  تسفانم  نک . تسفاـنم  شلھا  اـب  ریخ  راـک  رد  هیلا .» مھقبتـساو  هلھا  ریخلا  یف  سفاـن  یـسوم  اـی  »

کین و یاھراک  دارم  ارھاظ  تسا . هدیدنـسپ  وکین و  شدوخ  مسا  لثم  ریخ » « » همـساک ریخلا  ناف  . » وجب تقبـس  نآ  لـھا  همھ  زا  ریخ  یوس  هب  ینعی  هیلا ،» مھقبتـساو  »

هک دراد  مھ  یلیـضفت  لعفا  یانعم  کی  ریخ »  » ظفل تسا . بوخ  تافـص  رگید  ایند و  رد  دـھز  راگدرورپ و  تداـبع  داـحتا و  ناردارب و  هب  کـمک  نینموم و  هب  ناـسحا  یمومع و 

هب هک  هچنآ  رھ  زا  دـھد ، یم ماجنا  ناسنا  هک  یکین  یاـھراک  تسا . رتھب  رگید  زیچ  رھ  زا  تسا و  شمـسا  لـثم  ریخ  یاـھراک  دـیامرف : یم تسا . ندوب  رتھب  هدـنھد  ناـشن 

رگا دـییانتعا ، یب ایند  هب  رگا  دـیزومآ ، یم ملع  رگا  دـینک ، یم نواعت  اـھراک  رد  رگا  دـینک ، یم ناـسحا  نموم  هب  رگا  دـیور ، یم ضیرم  تداـیع  هب  رگا  تسا . رتھب  درذـگب ، نھذ 

نھذ هب  هک  یروما  همھ  زا  اھراک  نیا  تسا . ریخ  یاھراک  اھنیا  همھ دـیھد ؛ یم ماجنا  ار  ادـخ  تدابع  رگا  دـینک و  یم رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ای  لیبس هللا و  یف  داـھج 

زا یکی  هک  دنھد  یم لامتحا  دـنچ  لوقعلا  فحت  بحاص  مھ  یـسلجم و  موحرم  مھ  تسا . رتھب  نوگانوگ  یاھـشزرا  رگید  ماقم و  هاج و  دـنزرف و  لام و  لثم  درذـگب ، ناسنا 

تسا . نقیتم  لامتحا  نیمھ  ارھاظ  هک  دنھد  یم مھ  رگید  تالامتحا  تسا . لامتحا  نیمھ  اھنآ 

هب اھب .» نوتفم  لک  یلا  کنیع  رظنت  الو  . » نک کرت  تسا ، یدایز  تسین و  وت  تاجاح  وزج  یرادـن و  زاـین  نآ  هب  هک  اـیند  زا  یزیچ  نآ  هنع » ینغلا  کـب  اـم  ایندـلا  نم کرتا  «و 

ای و  هدـن . ناشن  دوخ  مشچ  هب  ینعی  کنیع » رظنت  الو   » ای درگنن . تمـشچ  ینعی  دـشاب ؛ رظنت  لعاف  نیع  هک  کنیع » رظنت  الو  : » دـناوخ ار  ترابع  نیا  دوش  یم شور  دـنچ 

«. اھب نوتفم  لک  یلا  . » نکن هضرع  دوخ  مشچ  هب  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ، کنیع » رظنت  ال   » ای کنیعب » رظنتـال   » ینعی دـشاب ؛ ضفاـخ  عزن  هب  بوصنم  هک  کـنیع » رظنت  ـال  »

هتفرگ وا  زا  یھلا  قیفوت  تیامح و  تسا و  هدـش  راذـگاو  دوخ  هب  ای  دوخ  سفن  هب  هک  ار  یـسک  و  هسفن » یلا  لکوم  و  ، » دنتـسھ نآ  هتفیرف  ایند و  هب  نوتفم  هک  ار  یناـسک 

رد هک  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  هک  ایند  هب  تسا . نیمھ  مھ  شعقاو  دوش . یم زاغآ  ایند  یتسود  اـب  اـھ  هنتف همھ  ایندـلا ،» بح  اھودـب  هنتف  لـک  نا  ملعاو  ، » دـشاب هدـش 

ماقم و ایند و  هب  بح  رطاخ  هب  هک  دـنا  هدوب یناسک  تسایند . بح  رد  تسا ، هدـش  طولخم  مھ  هب  لطاب  قح و  هک  ییاـھاج  اـھیھارمگ و  اـھ و  هنتف همھ  هشیر  خـیرات  لوط 

دینیب یم دینک ، یم هاگن  هک  ایند  یاج  رھ  تسا . بیجع  مکح  نآ  زا  یکی  عوضوم  نیا  اعقاو  دنا . هدروآ دوجو  هب  ار  یا  هنتف دنا و  هدرک عورش  ار  یراک  اقفر ، لھا و  هب  بح  هاج و 

تسا . هنوگ  نیمھ  هک 

نایرج سوفنلا  فاعـض  دارفا  یـضعب  یگدنز  رد  شیب  مک و  هک  تسام  هب  التبم  یاھدرد  نآ  زا  نیا  روخن . هطبغ  دـنراد  دایز  لام  هک  یناسک  هب  لاملا .» هرثکب  ادـحا  طبغت  الو  »

مھ قوقح  دـش ، دایز  هک  لام  قوقحلا .» بجاوک  بونذـلا  رثکت  لاملا  هرثک  عم  ناف  ! » دـنروخیم هطبغ  دایز  بکارم  ناوارف و  تالمجت  یلاع و  یاـھهناخ  رطاـخ  هب  اـھنآ  دراد و 

، دـنک ادا  تسناوتیم  رگا  الاو  دـنک ، ادا  ار  نآ  دـناوتیمن  ناسنا  دـش ، دایز  قوقح  یتقو  هک  دوشیم  مولعم  دـنوشیم . داـیز  مھ  ناـھانگ  رطاـخ  نیمھ  هب  دوشیم و  داـیز 

نیا نآ  دراد و  دوجو  مھ  لامتحا  کی  هتبلا  تشاد . دـھاوخ  یرتدـب  لکـش  دوب ، مارح  زا  رگا  دـشاب . هدـش  بسک  لالح  زا  لاـم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوبن . راـک  رد  یھاـنگ 

هدرک لاماپ  دـیاب  ار  یدایز  قوقح  تسین ، لالح  قیرط  زا  هک  دـنکیم  بسک  یلاـم  هک  یتقو  ناـسنا  ینعی  دـشاب ؛ مارح  قیرط  زا  لاـم  ترثک  هب  ثیدـح  یهراـشا  هک  تسا 

ضار نا هللا  ملعت  یتح  . » روخن هطبغ  دنراد ، تبحم  وا  هب  ای  دنیضار  وا  زا  مدرم  هک  یسک  لاح  هب  هنع .» سانلا  یضرب  ادحا  نطبغت  و ال  . » دروآ تسد  هب  یدایز  لام  ات  دشاب 

برقت ببحت و  وا  هب  دنوشیم و  عمج  وا  رود  دنھدیم و  راعش  وا  یارب  دنراد و  تبحم  یسک  هب  مدرم  رگا  اما  روخب ؛ هطبغ  وا  لاح  هب  تسا ، یضار  یـسک  زا  ادخ  رگا  هنع .»

هب مدرم  یاضر  تقو  نآ  دنکیم . یـضاران  وا  زا  ار  ادخ  هک  دشاب  یبیع  داسف و  للخ و  وا  نطاب  رد  هدرکن  یادخ  دیاش  دینادیم ؛ هچ  امـش  روخن . هطبغ  وا  لاح  هب  دـننکیم ،

روتسد دننکیم و  تعاطا  یسک  زا  مدرم  یدید  رگا  هل .» سانلا  هعاطب  اقولخم  نطبغت  الو  « ؟ دراد یاهدیاف  هچ  دشاب -  مھ  یعقاو  رگا  مدرم -  یاضر  اعقاو  دروخیمن . وا  درد 

ریجتـسن وا -  زا  مدرم  عابتا  رگا  هعبتا .» نمل  هل و  کالھ  قحلا  ریغ  یلع  هایا  مھعابتا  هل و  سانلا  هعاط  ناف  . » درادـن هطبغ  یاج  مھ  زاـب  دـنریذپیم ، ار  شاهدارا  ناـمرف و  و 

ندـش عوبتم  عبات و  زا  ار  ام  نیموصعم  تمرح  هب  لاعتم  یادـخ  هللااشنا  تسا . تکالھ  یهیام  دـننکیم ، تعباـتم  وا  زا  هک  یناـسک  وا و  دوخ  یارب  دـشابن ، قح  هب  اـب - 

. درواین شیپ  نامیارب  ار  تیعضو  نآ  درادب و  زاب  قحلاریغ  یلع 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

یدام و دشر  تفرشیپ و  شالت و  راک و  هب  ار  اھناسنا  هک  یفرط  نآ  دناهدید . ار  شفرط  کی  تسا . روطنیمھ  مھ ، برغ  یرادهیامرس  بتکم  هلمج  زا  یرـشب ، بتاکم  بلغا 

رقف تسھ ، تالمجت  اھتورث و  دراد و  دوجو  اھشارخنامسآ  هک  یاهعماج  نیا  رد  هک  دناهدیدن ، ار  شرگید  فرط  اما  تسا . هدوب  مھ  تسرد  دناهدید و  دناشکیم ، ملع  تورث و 

یناسک همھ  یهناخ  لخاد  هب  هک  تسھ  یریگهمھ  داسف  همھ ، زا  رتدب  تسھ . مھ  ملظ  تسھ . مھ  ندرم  یگنـسرگ  زا  تسھ . مھ  اھناسنا  زا  یدایز  دارفا  یگراچیب  و 

نیا بتکم ، کی  هعومجم و  کی  رنھ  درک . بارخ  ار  راک  دش و  ریگنابیرگ  لضعم ، نیا  بوخ ؛ درک . دـھاوخ  خـلت  اھنآ  رب  ار  یگدـنز  دـنکیم و  ذوفن  دـنربیم ، تذـل  عضو  نیازا  هک 

بوخ ار  یعیبط  عبانم  درادـھگن . دـناوتیمن  اما  دـنک ؛ تاحوتف  دـناوتیم  دـشاب ، بوخ  شایریگناھج  طقف  بتکم ، کی  رگا  ـالا  و  دـشاب . عمج  نآ  رد  لـماوع  یهمھ  هک  تسا 

، مدرم داحآ  نیب  رد  ار  تاواسم  هرخالاب ، دنامیم . یونعم  دشر  نداد  رد  اما  دـھدب ؛ دـناوتیم  یدام  دـشر  تسا . ناوتان  یناسنا ، عبانم  ظفح  زا  یلو  دـنک ؛ ظفح  دـناوتیم 

یواـسم مدرم ، هکنیا  یارب  دـندرک و  ینپوک  ار  زیچ  همھ  دـندرک ؛ یتـلود  ار  زیچ  همھ  اھتـسینومک  دوـشیم ! مسینوـمک  بتکم  یاـنثملا  اـتیاھن  یلو  دـنک ؛ رارقرب  دـناوتیم 

اـضرف دندش ! ریقف -  ابیرقت  ینعی  یواسم -  همھ  داد و  تسد  زا  ار  شتورث  دوب ، دنمتورث  هک  یـسک  بوخ ! رایـسب  دنتفرگ . اھنآ  زا  یلک  هب  ار  یـصخش  یاھهیامرـس  دنوش ،

ضیعبت و الاب ، تاقبط  رد  اما  دنروآ . دوجو  هب  یتاواسم  لاحرھهب ، هعماج ، نییاپ  تاقبط  رد  هک  دوب  نیا  ناشیاعدا  دنربب . یدوس  ارقف  ات  دنداد  غیت  مد  هب  مھ  ار  اینغا  اج  کی 

هک ییاھترفاسم  رد  دوخ ، یتلود  تیلووسم  نامز  رد  هدنب  میدوب . هدید  ار  یتسینومک  یاھروشک  ام  دش ! ربارب  دنچ  اجنیا  دوب ، رگید  یاھروشک  رد  هک  یایتاقبط  فالتخا 

نانچ ناشیاھتموکح ، سار  رد  اما  دنتـشادن . ندروخ  یارب  نان  مدرم  هعماج ، نییاپ  تاقبط  رد  مدـید . کیدزن  زا  ار  ناشینغ  ریقف و  عضو  مدرک ، یتسینومک  یاـھروشک  هب 

ناـشدوخ یهـتفگ  هـب  هـک  راـگنا  هـن  راـگنا  دــییاسیم ! یناـھج  گرزب  یرادهیامرــس  یهناـش  هـب  هناـش  هـک  دوـب ، هدــمآ  دوـجو  هـب  یایروتارپـما  تینوـعرف و  لـالج و  هاـج و 

! دنتسھ تسیلایسوس » »

! دوش یم بارخ  رگید  فرط  دنک ، یم تسرد  ار  فرط  کی  دوش . یمن نیا  زا  رتھب  تیعضو ، دشاب ، صقان  بتکم  کی  یتقو  یرآ ؛

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

رز و هب  ندـیبسچ  لمجت و  لھا  هک  یناسک  دنتـسھ . هدرکلیـصحت  یاھرـشق  نایم  رد  اـم ، ناوج  ناـنز  نارتخد و  نیرتناـمیا  اـب  نیرتکاـپ و  نیرتیبـالقنا ، نیرتنیدـتم ، زورما 

یفاک تفرعم  تامولعم و  داوس و  زا  ابلاغ  دـننک ، دـیلقت  یگدـنز  عضو  کاشوپ و  سابل و  رد  یبرغ  یاھوگلا  زا  دـنھاوخیم  هتـسب  مشچ  هناروکروک و  ای  دنتـسھ و  تالآرویز 

، یملع نادیم  رد  نیاربانب ، دھد . قیبطت  تسا ، بوخ  تقیقح و  قح و  هچ  رھ  اب  ار  نآ  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  راتفر  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  تامولعم  هک  یـسک  دنرادن . هرھب 

ناشیاھهچب رتخد  دنراذگب  هک  تسا  نیا  ناردام  ناردپ و  هب  نم  یهیـصوت  دنناوخب . سرد  مھ  اھاتـسور  رد  یتح  نارتخد ، دشاب . زاب  نانز  یارب  دیاب  تیلاعف  یاھھار  یهمھ 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 9 
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رد دیراذگب  دینکن . تعنامم  دنزادرپب ، یھاگـشناد  هیلاع و  تالیـصحت  هب  ییادـتبا  لحارم  یط  زا  سپ  دـنلیام  دـنراد و  دادعتـسا  اھنآ  رگا  دـنزومایب . داوس  دـنورب و  هسردـم  هب 

. مود هاگدید  زا  مھ  نیا  دنوش . تامولعم  یاراد  داوس و  اب  یاھناسنا  وزج  اھنآ  ام  یمالسا  یهعماج 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـشابنا نارود  اـھراک ، مکارت  نارود  یزاـسزاب ، نارود  نوچ  دوشیم ؛ هتـشابنا  اـھتورث  یزاـسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتشیب  یبلطاـیند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد 

ییاھمدآ ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاب  وا  یارب  هار  دنکب ، یداصتقا  یتکرح  دنکب و  یشالت  دناوتیم  یسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ،

، دـنھدیم حـیجرت  بالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفانم  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک 

ییافوکـش و نارود  یزاسزاب ، نارود  دـنورب . هدافتـساوس  لانم و  لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، زاـب  ناشتـسد 

تورث و تشاـبنا  لـمجت و  یرگیفارـشا و  تمـس  هـب  فیعـض  یاـھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نـیا  لاـح ، نـیمھ  رد  اـما  تـسا . روـشک  نتخاـس  نارود  تـلم و  تفرــشیپ 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  یهدافتساوس 

نیمات ار  دوخ  یگدنز  دناوت  یمن هک  یریقف  تلم  دنمتسم و  هعماج  زا  تسین و  دونشخ  ریقف  هعماج  زا  لاعتم  یادخ  تسا . هتساوخ  تورث  انغ و  هعماج ، یارب  لاعتم  یادخ 

، مالـسا تسا . هتـساوخ  ار  اھنیا  لاثما  ینیمزریز و  یاھ  هریخذ جارختـسا  یگدنز و  تاناکما  نتـشاد  تورث و  انغ و  هعماج ، کی  یارب  لاعتم ، یادخ  دیآ . یمن شـشوخ  دنک ،

رد هک  تسا  هتـساوخ  مالـسا  لاـح  نیع  رد  اـما  تسرد ؛ نیا  مییازفیب . هعماـج  تورث  هب  مینک و  داـبآ  ار  نیمز  یور  هک  تسا  هتـساوخ  اـم  زا  مالـسا  تسا . هتـساوخ  ار  نـیا 

راچد یا  هدع هعماج ، رد  هک  دشابن  روط  نیا  دیاین . دوجو  هب  فاکش  دشابن و  یقیمع  هرد  دایز و  هلصاف  ینغ -  رـشق  ریقف و  رـشق  هعماج -  زا  رـشق  ود  نایم  هلـصاف  هعماج ،

تلادـع فالخ  نیا ، دـھاوخ . یمن مالـسا  ار  نیا  دـننک . تسرد  یا  هناسفا یاھتورث  یا  هدـع اما  دـسرن ؛ اـھنآ  تسد  هب  یگدـنز  تاـیلوا  دنـشاب ، یزور  هریت یتسدـگنت و  رقف و 

دوخ هب  یراو  هناـسفا لکـش  هعماـج ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  نیماـت  رگید  تقو  نآ  دـش ، هداد  نادـیم  نآ  هب  دـمآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  رگا  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا ، تسا .

. تفرگ ار  نیا  ولج  دیاب  دیسر . دھاوخ  یعامتجا  تلادع  هب  هعماج  هک  دوب  راودیما  دوش  یمن رگید  تفرگ . دھاوخ 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد اھنامزاس  هتبلا  دـشاب . ناسمھ  راکمھ و  شودـمھ و  هارمھ و  ـالماک  یتلم ، نینچ  اـب  هک  تسا  نیا  راـختفا  نیرتگرزب  یماـظن ، ناـمزاس  کـی  حلـسم و  یورین  کـی  یارب 

یاھورین هک  تسا  نیا  رب  نامداقتعا  مھ  نالا  میاهتفگ و  ام  دشاب . هنوگاسراپ  یماظن  روضح  ناتروضح ، دیشاب و  ورشیپ  دیاب  دنشاب . مھ  ورشیپ  دیاب  ناشدوخ ، یاھـشخب 

ار دوخ  یماظن  یهبنج  یتسیاب  مود ، لوا و  یهجرد  رد  حلـسم ، نامزاس  حلـسم و  یورین  دننک . کمک  روشک  یگدـنزاس  راک  هب  دـیاب  دـنرادن ، گنج  هک  ینارود  رد  حلـسم ،

ضرف الثم  دوش . تیلاعف  یماظن ، راک  تھج  نیمھ  رد  درادن ، یتافانم  یماظن  راک  اب  هک  دندید  دندرک و  هظحالم  الاب  حطـس  نالووسم  رگا  مھ ، دعب  تاجرد  رد  درادب . ظوفحم 

رگید یاج  زا  انب  رگید و  یاج  زا  رامعم  ناشیارب  هک  دـنوشن  رظتنم  دـنزاسب . ار  اھنیا  دـنورب  میراد ، مک  هاگـشزومآ  تامھم و  یهغاز  اـی  ناـگداپ  اـم  رگا  ینیمز ، یورین  رد  دـینک 

مدـع دـیاب  لنـسرپ ، یهمھ  دارفا و  کیاکی  هب  هک  تسا -  یـسایس  یتدـیقع ، نایاقآ  یهدـھع  هب  رتشیب  نیا  هتبلا  دـینادب -  مھ  ار  نیا  تساھنیا . میتفگ ، اـم  هکنآ  دـنروایب .

زیمآلمجت و راتفر  غارس  اھیضعب  یلعف . میلعت  مھ  یلوق و  میلعت  مھ  دنھد ؛ میلعت  دیاب  نایاقآ  ار  نیا  داد . شزومآ  ار  یمومع  تاناکما  یتلود و  تاناکما  زا  اجبان  یهدافتسا 

هک اکیرما  تقو  نآ  دیدرگ ، ققحم  یلصا  فدھ  هب  مامتھا  نیا  ییاسراپ و  نیا  دش و  تیاعر  روما  نیا  رگا  دنورن . ینانچ  نآ  یاھهناخ  ینانچ و  نآ  یاھوردوخ  هنارگیفارـشا و 

دنناوتیمن یطلغ  چیھ  راگدرورپ  لضف  هب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  هنامـصخ  یاھهزیگنا  اب  اکیرما ، لثم  تردـقربا  هد  رگا  یتح  چـیھ ؛

. دننکب

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب فراعم ، هب  اھنآ  دوخ  دنـشیدنیب . هلاسم  نیا  هب  رتشیب  دـیاب  ناوناب  دوخ  دـشاب . نانز  دوخ  ناـیم  رد  جـیار  رکف  کـی  یتسیاـب  یقـالخا ، یونعم و  ظاـحل  زا  ناـنز  دـشر  رکف 

، تالمجت شیارآ ، هب  نانز  روشک ، نیا  رد  توغاط  تموکح  نارود  رد  هک  دش  بجوم  یبرغ  طلغ  تیبرت  نامھ  دننک . ور  یگدـنز  یـساسا  لئاسم  هب  هعلاطم و  هب  تامولعم ،

یارب ار  نز  هک  تسا  نیمھ  اھیبرغ  یرالاسدرم  یاھهناشن  زا  یکی  تسا . یرالاسدرم  یاھهناشن  زا  مھ  نیا  هک  دـننک ، ادـیپ  لـیامت  ییاـمندوخ  جربت و  یدوخیب ، یاـھتنیز 

دازآ درم  دـنھاوخیم  تسا . درم  یدازآ  تقیقح  رد  نیا  تسین ؛ نز  یدازآ  نیا  تسا ، یرالاسدرم  نیا  دربب ! ذاذـتلا  درم  اـت  دـنک ، شیارآ  نز  دـنیوگیم  اذـل  دـنھاوخیم ؛ درم 

زا هک  یعماوج  رد  نادرم  زا  یرایـسب  ار  یھاوخدوخ  نیا  هتبلا  دننکیم ! قیوشت  درم  لباقم  رد  جربت  شیارآ و  باجح و  فشک  هب  ار  نز  اذل  یرـصب ؛ ذاذتلا  یارب  یتح  دشاب ،

، هعلاطم ملع ، تفرعم ، تمـس  هب  نز  هک  هلاسم  نیا  سپ ، دندوب . نیا  یالعا  رھظم  مھ  اھیبرغ  دنراد ؛ مھ  زورما  دنتـشاد ، مھ  میدق  یاھنارود  زا  دندوبن ، دنمهرھب  ادـخ  نید 

. دنھدب تیمھا  نآ  هب  دوش و  هتفرگ  یدج  یلیخ  ناوناب  دوخ  نایم  رد  دیاب  دنک ، تکرح  فراعم  تامولعم و  بسک  یھاگآ ،

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هلیـسو هب  ایناث  دوش . یم هدافتـسا  روشک  یـساسا  یاھ  هیامرـس رگید  راگدنام و  یاھانبریز  تخاس  یارب  نآ  زا  الوا  دـنام . یم تسا و  تلم  نیا  یگـشیمھ  هریخذ  تفن ،

تحت ار  ایند  همھ  مشورفن ! هام  شـش  ار  متفن  مھاوخ  یم نم  هک  دنک  نالعا  تقو  کی  دنک . تردق  زاربا  یللملا ، نیب تسایـس  هنحـص  رد  دناوت  یم ناریا  تلم  تفن ، تردـق 

نیا زا  سپ  دریگ . یم ماجنا  نامز  لوط  رد  نیا  منک ! دایز  ردق  نیا  ای  منک ، مک  ردـق  نیا  مھاوخ  یم دـیوگب  ای  دـھد . یم رارق  ریثات  تحت  ار  اھتـسایس  همھ  دـھد ؛ یم رارق  ریثات 

دراو مدـنگ  نیا  هک  یتقو  دـعب  دـننک ! یم دراو  مدـنگ  دـنھد و  یم روشک  زاین  رطاـخ  هب  ار  تفن  لوپ  نیمھ  روشک ، نیلووسم  مھ  فرط  نآ  زا  دـنک ، یم ررـض  ناریا  تلم  فرط ،

چیھ زا  مینیب  یم ررـض  نان  تاعیاض  زا  هک  یرادقم  نآ  ام  زورما  دوش ! یم عیاض  اج  نآ  دراذگ ، یم امـش  نم و  هرفـس  هب  اپ  دوش و  یم نان  دوش ، یم درآ  هک  یتقو  دوش ، یم

مدنگ تمیق  زا  یمیظع  شخب  لداعم  دیآ -  یمن چیھ  مھ  ام  رظن  هب  هک  دوش -  یم جراخ  امش  نم و  هناخ  زا  هک  یکشخ  نان  نیمھ  ینعی  مینیب ! یمن ررض  یا  یدام هعیاض 

! دنیوگ یم امش  نم و  یانما  دنیوگ ؛ یم نیلووسم -  اھیتلود -  ار  بلطم  نیا  تسام ! یتادراو 

رد فارـسا  نوگانوگ ، یاھالاک  ماسقا  عاونا و  رد  فارـسا  ینامتخاس ، حلاصم  رد  فارـسا  قرب ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  دـنکیم ! راک  هچ  فارـسا  دـینیبب 

یهلیـسوهب تفن ، یهلیـسو  هب  فرط  نآ  زا  وا  دـھاوخیم ! نمـشد  هک  دـنکیم  روشک  اب  ار  یراک  نامھ  فارـسا  نیا  نم ! نازیزع  یتالمجت ! لیاسو  رد  هچب و  یزاب  بابـسا 

فرح مینکیم ! لیمکت  ار  وا  یهبرـض  ندرکن ، ییوجهفرـص  فارـسا و  اب  ام  دوخ  مھ  فرط  نیا  زا  دـنکیم ؛ دراو  هبرـض  ناریا  تلم  رب  اھهبرـض  ماسقا  عاونا و  یداصتقا و  میرحت 

. تسا نیا  نم 

ییوج و هفرـص هب  تعانق ، هب  ار  اھنآ  نم  درادـن . تضایر  هب  جایتحا  ام  تلم  هللادـمحب  یتضایر ؟ هچ  ادـبا ! منک ؛ یمن توعد  یداصتقا  تضایر  هب  ار  مدرم  هک  متفگ  مایپ  رد  نم 

یگدنز زا  ار  فارسا  هک  دننک  یعـس  دیاب  همھ  مینک . تحیـصن  ار  نارگید  بترم  امـش ، نم و  هک  دوش  یمن مھ  نیا  تسا . مارح  فارـسا ، منک . یم توعد  ندرکن  فارـسا  هب 

. دننک رود  ناشدوخ  یراک  یگدنز  زا  یصخش و 

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدنز یهرابرد  هدنب  هک  تساھلاس  دراذگب . مدرم  یگدنز  رد  یعیسو  یاھریثات  دناوتیم  دراذگب ؛ راگدنام  ریثات  دناوتیم  امش  تکرح  کی  امش ، راتفگ  کی  امش ، راتفر  کی 

تقو کی  ینعی  تسالاو ؛ ناسنا  ناش  نود  دب و  نیا  هک  تسا  تافیرـشت  تالمجت و  هب  یدنبیاپ  لصا  ظاحل  زا  هبنج  کی  دراد : هبنج  ود  نیا  مھدیم . رکذت  ررکم  یتافیرـشت 

نیا تسھ . نآ  رد  اھیدوجوم  عییضت  لاوما و  عییـضت  اھهیامرـس ، عییـضت  تسا ؛ هنافرـسم  هوالعب ، تسا ؛ ناسنا  ناش  نود  هک  دوشیم  دنبیاپ  مزال  ریغ  زیچ  کی  هب  ناسنا 

یهبنج زا  رتمک  شتیمھا  هک  دراد  یمود  یهبنج  نکیل  تسا ؛ دب  تسا و  یور  هدایز  اب  هارمھ  فارسا و  اب  هارمھ  لمجت  لصا  تسا ؛ دب  فارسا  لصا  هک  تسا  هیضق  دعب  کی 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 10 
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یگدنز طیحم  راک و  طیحم  رتفد و  قاتا و  عضو  مدرم ، مشچ  ولج  امـش  یتقو  دننکیم . تلفغ  نیا  زا  اھیـضعب  تسا . مدرم  یگدنز  رد  امـش  لمجت  ساکعنا  نآ  تسین و  لوا 

ییارگلمجت و یتالمجت و  یاضف  ار ، اضف  درک . تیاعر  دیاب  ار  نیا  لقادح  دراذگیم . رثا  وا  رب  دنیبیم ، ار  نیا  یـسکرھ  تسا و  یلمع  سرد  کی  نیا  دـینکیم ، ینانچنآ  ار 

 - تسا هدرک  ادـیپ  جاور  مھ  یداـیز  نازیم  اـت  هنافـساتم  هک  دـنک -  ادـیپ  جاور  اـم  یهعماـج  رد  ییارگلـمجت  یهیحور  نیا  رگا  زورما  نوچ  میھدـن ؛ رارق  لـمجت  هب  ندرک  تداـع 

چیھ دراد : یدایز  یاھرطخ  اھررض و  یگدنز ، رد  یرگیفارشا  هب  شیارگ  ییارگلمجت و  دش . دھاوخن  لح  الصا  روشک  یقالخا  یعامتجا و  یداصتقا و  تالکـشم  زا  یرایـسب 

لثم ام ، یهعماج  صوصخب  عماوج ، یهمھ  اھروشک و  یهمھ  یارب  هک  یلدمھ -  سنا و  تفلا و  یردارب و  یهیحور  تقوچیھ  دـش ؛ دـھاوخن  نیمات  یعامتجا  تلادـع  تقو 

هکنیا دنکیم . دایز  ردقنیا  ار  ام  یاوقت  تیمھا  نیا  تسا . مدرم  یهیحور  رد  امـش  نم و  درکلمع  مادقا و  فرح و  ریثات  نامھ  نیا  دمآ . دھاوخن  شیپ  تسا -  مزال  اوھ  بآ و 

، تساھنآ نیب  هک  ییاھفرح  نیا  هک  دـننادب  ناشیاھهلابند  طوطخ و  اـھنایرج و  هک  تسا  نیا  یارب  ماهدرک ، هیـصوت  رگیدـکی  اـب  نـالووسم  یلدـمھ  هب  ررکم  رخاوا ، نیا  رد  نم 

رارق هناھب  شکمـشک  یارب  ار  هقیلـس  فالتخا  تسا و  هلاسم  کی  هقیلـس  فالتخا  اـما  دـنرادن -  هکنیا  هن  دـنراد -  هقیلـس  فـالتخا  مھ  نـالووسم  تسین . نـالووسم  نیب 

. دنکیم خلت  مدرم  رب  ار  یگدنز  یمود  نیا  تسا . رگید  فرح  کی  نداد ،

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یهطبار  رد  تسام ؛ دوخ  یاھندرک  لمعدـب  انایحا  اھیلبنت و  اھیھاتوک و  اھتلفغ و  زا  لوا ، تسا : زیچ  ود  زا  اھیراتفرگ  یهشیر  میرادـن . یراتفرگ  مک  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

اھهنیمز اھهیام و  نیمھ  زا  هک  دنتسھ  ینانمشد  مود ، یهشیر  فلتخم . یاھھاگتسد  رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  اب  یهطبار  رد  ییارگلمجت ، اب  یهطبار  رد  یمومع ، لاوما 

هچراپکی و مدرم ، دننکیم . یداصتقا  یهرـصاحم  دنزادنایم ؛ یگتـسد  ود  دـننکیم ؛ فالتخا  داجیا  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـنریگیم ؛ گنت  مدرم  نیا  رب  دـننکیم ؛ هدافتـساوس 

رمثهب روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  یـشالت  چـیھ  رگید  تروص ، نیا  رد  دـنکیمن . تارج  نمـشد  دنـشاب ، تسد  کی  هچراپکی و  مھ  روشک  نـالووسم  ناـگرزب و  رگا  دـننموم ؛

ار هابتـشا  نآ  یتسیابن  دـننکیم ، یھابتـشا  رگا  اھنآ  دـنناشکب . تسار  هار  میقتـسم و  قیرط  هب  ار  اـھرتکچوک  یتسیاـب  ناـگرزب  دـننک . اـھر  ار  تاـفالتخا  نیا  دـسریمن .

نیا ناشمھ  مھ  اھیضعب  تساھزیچ . نیمھ  تافالتخا ، نیا  یهجیتن  دنناشکب . هابتشا  هب  ار  اھنآ  انایحا  ای  دنتفیب ، هار  اھنآ  رس  لابند  مھ  ناشدوخ  دننک و  هیجوت  ناشیارب 

ود یحاـنج ، یھورگ و  یبزح و  یطخ و  لـئاسم  مسا  هب  دـنزورفیب و  یفـالتخا  شتآ  هکنیا  یارب  دـننک ، فرـصم  ناـبز  ملق و  تسد و  مشچ و  نھذ و  دننیـشنب و  هک  تسا 

. دننک اھر  دیاب  ار  اھراک  نیا  دنزادنیب ! مھ  ناج  هب  ار  هتسد 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هیضق نیا  هب  تبسن  هک  درکیم  راداو  ار  مدرم  هک  یزیچ  نآ  اما  تسا ؛ دب  اج  همھ  رد  فارسا  لمجت و  هتبلا  تسا . نارادمامز  حطس  رد  لمجت  فارسا و  زا  یرود  رگید ، شزرا 

ماـظن دنتـساوخیمن . مدرم  هک  دوـب  ییاـھزیچ  نآ  زا  نیا  دوـب . تموـکح  حطـس  رد  مدرم  لاـم  اـب  اـھیجرخلو  هنـالمجتم و  هنافرـسم و  یاـھراتفر  دـنھد ، ناـشن  تیـساسح 

. دشابن یزیچ  نینچ  هک  دمآ  دوجوهب  شزرا  نیا  ساسا  رب  یمالسا 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ندرک هنیزھ  زا  زیھرپ  فارـسا و  زا  زیھرپ  یتسیز و  هداس  تسا . نانآ  یگدـنز  طـسوتم  حطـس  زا  ندـشن  رود  ناـنآ و  ناـیم  رد  روضح  مزلتـسم  مدرم ، اـب  یقیقح  دـنویپ   - ۶

یهسیک زا  یجراخ  یهدوھیب  هنیزھرپ و  یاھرفس  لمجت و  یرگیفارشا و  گنھرف  جیورت  تسا . دنویپ  نیا  ظفح  یارب  مزال  طرـش  یرورـض ، ریغ  یـصخش و  روما  رد  لاملاتیب 

. تسا مدرم  اب  هدنیامن  دنویپ  ندش  هتخیسگ  لماع  یگدنیامن و  ناش  زا  رود  مدرم ،

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

اتعفد ار  اـھراک  یهمھ  هک  مدـش  رکذـتم  ار  هـتکن  نـیا  مدرک ، ضرع  نازیزع  امـش  هـب  سلجم  حاـتتفا  تبـسانم  هـب  هـک  مـھ  یماـیپ  رد  نـم  دـیریگب . رظن  رد  ار  اـھتیولوا  هـتبلا 

. دوشیم هدز  فرح  هعماج  رد  ناسنا  تمارک  فرـش و  تیـصخش و  ناش و  هب  عجار  تاراھظا ، اھهتفگ و  زا  یـضعب  رد  زورما  دـیریگب . رظن  رد  ار  اھتیولوا  داد ؛ ماـجنا  دوشیمن 

مھ زیچهمھ  نآ  رد  هک  یاهعماـج  رد  یاهداوناـخ ، ردـپ  یاهلئاـع ، سیئر  یناـسنا ، هکنیا  زا  رتـالاب  یناـسنا  تمارک  ضقن  مادـک  اـما  تسا ؛ یمالـسا  لوـصا  زا  کـشالب  نـیا 

ات حبص  تسا !؟ رتالاب  نیا  زا  یناسنا  تمارک  فرش و  تیصخش و  ضقن  مادک  تسا !؟ رتالاب  نیا  زا  ریقحت  مادک  دنک !؟ نیمات  ار  شدوخ  نادنزرف  یگدنز  تایلوا  دناوتن  تسھ ،

، تسین هویم  تشوگ و  هعماج  رد  تقو  کی  ماهدربن ! تشوگ  ماهناخ  هب  تسا  هام  ود  نم  هک  دـسیونب  همان  رگید  لووسم  نآ  هب  ای  امـش  هب  ای  نم  هب  شرخآ  دـنک ، راـک  بش 

مھ امـش  نم و  نادنزرف  دوشیم ، هک  دـیع  مایا  تقو  کی  مینکیمن ؛ هدافتـسا  مھ  امـش  نم و  تسین ، یھافر  تاناکما  هعماج  رد  تقو  کی  میروخیمن ؛ مھ  امـش  نم و 

اب هعماج  رد  یناـسک  یتقو  تسھ ، زیچ  همھ  یتقو  اـما  تباـط -  تمع  اذا  هیلبلا  دـنکیمن -  یگتـسکشرس  ساـسحا  یـسک  تلاـح  نیا  رد  دـننکیمن . نت  رب  ون  ساـبل 

ندرک جرخ  لوپ  ناشیارب  هک  دنتـسھ  هعماج  رد  یتاقبط  یتقو  دننک ، مھارف  یلمجت  یاھیگدنز  فولا و  فالآ و  ناشدوخ  یارب  دناهتـسناوت  عورـشمان  یاھتـصرف  زا  هدافتـسا 

قطانم رود و  مورحم و  قطاـنم  مدرم  ناییاتـسور و  ناـملعم و  تلود و  نادـنمراک  یماـظن و  رـصانع  ناگدـنمزر و  اـھنآ  نیب  رد  هک  مدرم  زا  یریثک  عمج  درادـن ، یتیمھا  چـیھ 

ار یـسک  هچ  باوج  دیھاوخیم  امـش  تسا !؟ رتالاب  نیا  زا  یناسنا  فرـش  تیـصخش و  نتـسکش  مادک  دـننک ، مھارف  ار  ناشیاھهچب  رینپ  نان و  دـنناوتن  دنتـسھ ، بونج 

؟ دشاب یضار  امش  زا  یسک  هچ  دیھاوخیم  امش  دینک ؟ شوخ  ار  یسک  هچ  لد  دیھاوخیم  امش  دیھدب ؟

ار یـسک  تسین . مھ  دـیما  تسین ؛ مھ  تفع  تمـصع و  ظفح  تسین ؛ مھ  قالخا  تسین ؛ مھ  نید  دوبن ، هک  تشیعم  تسا . لوا  تیولوا  رد  اعطق  تشیعم  هلاـسم  هلب ،

ار اھتیولوا  درک . دنھاوخن  تمالم  دیامن ، فرص  ار  شدوخ  زور  بش و  دنک و  تدھاجم  شالت و  رقف ، یناماسبان و  عفر  یارب  هک  نیا  رطاخ  هب  هدرک ، ادیپ  تسد  یتیعقوم  هب  هک 

. تساھنیا هعماج  یساسا  لئاسم  دینک . ادیپ 

. تسا مدرم  یداصتقا  یراتفرگ  رقف و  تشاد ، دھاوخ  رایتخا  رد  هک  یا  هبرح نیرت  هدنرب ماظن ، نیا  نمـشد  بالقنا ، نیا  نمـشد  امـش ، نمـشد  هک  دینادب  امـش  نم ! نازیزع 

نیمھ اـھدوبمک و  نیمھ  تسھ ؛ مھ  تسرد  دوـش و  یم رارکت  امـش  تاـملک  رد  هک  تسا  یا  یراـکیب نیمھ  مدرم ، یداـصتقا  یاـھیراتفرگ  درک . رکف  دـیاب  هلاـسم  نیا  یور 

لوا تیولوا  تسھ . شرانک  رد  مھ  ییاضق  تالکشم  یرادا و  تالکشم  نوگانوگ ، یاھضیعبت  نوگانوگ ، یاھ  هدافتساوس نوگانوگ ، یاھداسف  هتبلا  تسا . ناوارف  تالکشم 

، دوشن روط  نالف رگا  دز : یرکفنـشور  یاھفرح  تسـشن و  دوش  یم دینک . ریـس  ار  مدرم  مکـش  هک  تسا  نیا  لوا  تیولوا  دینک . ظفح  ار  مدرم  دیما  هک  تسا  نیا  امـش  یارب 

. تسیچ تیعقاو  دید  دیاب  اما  دش ؛ دھاوخن  نانچ  دوشن ، نینچ  رگا  دش ؛ دھاوخن  روط  نالف

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

یهظحالم نوناق ، ادـخ و  یهظحـالم  یاـج  هب  قاقحتـسا ، یهظحـالم  یاـج  هب  اـھتیلباق ، یهظحـالم  یاـج  هب  ینعی  ضیعبت ، تسا . ضیعبت  اـب  هزراـبم  رگید ، مھم  راـک  کـی 

مھ یصاخشا  اما  دنامیمن ؛ مورحم  اتسور  نآ  ددرگیم و  لوحتم  اتسور  کی  یگدنز  دوش ، هداد  نویلیم  دنچ  اتسور  کی  لھا  هب  رگا  هک  دوشب  نیا  هجیتن ، دوشب ! اھهطبار 

! دننکب رضم -  انایحا  و  یرورضریغ -  راک  کی  فرص  یلمجت ، راک  کی  فرص  ینامھیم ، کی  فرص  کچوک ، ریقح و  یاھهتساوخ  فرص  ار  اھنویلیم  هک  دنوشیم  ادیپ 

دننموم و مدرم  هک  ام  روشک  لثم  یروشک  رد  صوصخب  روشک -  رد  یـسک  رھ  هک  یتاحالـصا  نآ  تساھنیا . روشک ، رد  یقیقح  تاحالـصا  دـشاب . اھنیا  هزرابم ، فدـھ  دـیاب 

کمک وا  هب  دوب و  دـنھاوخ  وا  لاـبند  مدرم  دـنک ، نآ  تالکـشم  لـمحت  هداـمآ  ار  دوخ  دـتفیب و  ولج  تسا ، نآ  لاـبند  دنتـسھ -  یقـالخا  یداـقتعا و  یناـبم  لوـصا و  هب  دـنبیاپ 

، دـنک لاـبند  داـسف -  رقف و  اـب  هزراـبم  ار -  تاحالـصا  هنوگ  نیا رگا  یا ، هنازرف رھ  ینید و  ملاـع  رھ  ینیب ، نشور ناـسنا  رھ  یا ، یتلود لووسم  رھ  یتلود ، رھ  درک . دـنھاوخ 

. درک دنھاوخ  یرای  مدرم 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 11 
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نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ منکن تاقالم  ما ، هدرک ملظ  وا  ناگدنب  زا  یکی  هب  هک  یلاح  رد  ار  ادخ  اما  مروآ ؛ دوجو  هب  مدوخ  یارب  ار  یگدنز  طیارش  نیرت  تخس هک  ما  هدامآ نم  دیامرف : یم نینموملاریما 

دندنبب و ار  میاپ  تسد و  نارگ ، یاھریجنز  اب  ای  دـنزادنیب ، اھراخ  یور  رب  هنھرب  ندـب  اب  ارم  رگا  ادفـصم ؛» لالغالا  یف  رجا  ادھـسم و  نادعـسلا  کسح  یلع  تیبا  نال  هللاو  »

نم یـشل  ابـصاغ  داـبعلا و  ضعبل  اـملاظ  هماـیقلا  موی  هلوسر  یقلا هللا و   » هک نیا زا  تسا  رتبوبحم  رتلوبق و  لـباق  نم  یارب  ینامـسج  هجنکـش  نیا  دـنناشکب ، نیمز  یور 

. ما هدرک عمج  دوخ  یارب  ار  ایند  لام  ای  ما ، هدرک ملظ  رفن  کی  هب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  ماطحلا ؛»

قح قح ، ماظن  رد  بصانم  نابحاص  ینعی  سانلا ؛» هفعـضب  مھـسفنا  اوردقی  نا  قحلا  همئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا : » دیامرف یم هغالبلا  جھن زا  رگید  ییاج  رد  ترـضح  نآ 

نیا بحاص  هک  مھ  ام  سپ  دننک ، یم نارذـگ  روط  نیا دـنراد و  یگدـنز  هناخ و  هنوگ  نیا نایعا  فارـشا و  نوچ  دـنیوگب  دـننک و  هسیاقم  فارـشا  نایعا و  اب  ار  ناشدوخ  دـنرادن 

نالووسم و اسور و  نوچ  هک  نیا ای  مینک ؛ یگدنز  اھنآ  لثم  مینک  یعس  میتسھ ، یمالسا  تیمکاح  یمالـسا و  ماظن  رد  ای  یمالـسا  یروھمج  رد  تیلووسم  نیا  بصنم و 

مھ ام  دننک ، یم هدافتـسا  یدام  تاناکما  زا  هنوگ  نیا دننک و  یم ینارذگـشوخ  روط  نیا دننک ، یم یگدنز  روط  نیا قح  ریغ  یھلا و  ریغ  یاھماظن  رد  رگید  یاھروشک  یارزو 

ناشدوخ یگدنز  دیاب  یناسک  هچ  اب  سپ  دننک . یریگ  هزادنا نافرحنم  اب  ای  نانکمتم و  فارـشا و  نایعا و  اب  ار  ناشیگدنز  دنرادن  قح  هن . مینک ؛ یگدـنز  روط  نامھ یتسیاب 

 - نک یگدنز  اھنآ  لثم  هک  تسین  ریبعت  نیا  ترابع ، نیا  رد  ناشیاھرت . نییاپ اھفیعـض و  مھ  نآ  یلومعم ، مدرم  اب  سانلا ؛» هفعـضب  مھـسفنا  اوردـقی  نا  « ؟ دـنریگب هزادـنا  ار 

نالف اب  فارـشا و  نایعا و  اب  هن  نک ؛ هسیاقم  وا  اب  ریگب و  هزادـنا  وا  اب  ار  تدوخ  هک  تسھ  نیا  اما  دریگب -  گنت  شدوخ  رب  ار  یگدـنز  هنوگ  نآ دـناوتن  یـسک  رھ  تسا  نکمم 

، هعماج نارادروخرب  نانکمتم و  فارشا و  نایعا و  باب  هک  دنک  یگدنز  یروط  دیابن  قح ، ماظن  یمالـسا و  ماظن  رد  بصنم  کی  بحاص  لووسم و  راد . هیامرـس  نالف  رادلوپ و 

نالف ای  هناخ ، روط  نالف  دـیاب  دیـسر ، یتیلووسم  ماقم و  هب  یتلود  یاھتیلووسم  رد  سکرھ  هک  تسا  یطلغ  گنھرف  نیا  تسا . یمالـسا  ریغ  یاـھروشک  نـالووسم  اـی 

همھ هب  طوـبرم  تسین ؛ مھ  ناـمز  نآ  هـب  طوـبرم  طـقف  تـسین ؛ نـیا  نینموـملاریما  روتـسد  هـن ، دـشاب ؛ هتـشاد  یگدـنز  تاـناکما  روـط  نـالف  اـی  دـمآ ، تـفر و  هلیـسو  روـط 

هک دندوب  یراجت  نادنمتورث و  تشاد و  دوجو  ییاھتورث  یمالسا  روشک  رد  دوب ؛ هدش  یمالسا  تاحوتف  دنـشاب . ریقف  مدرم  همھ  هک  دوبن  هنوگ  نیا مھ  نامز  نآ  تساھنامز .

هنارادروخرب یگدـنز  امـش ، یگدـنز  دـیابن  دـیامرف  یم نامز  نیمھ  رد  نینموملاریما  دوب . هنارادروخرب  یاھیگدـنز  ناشیاھیگدـنز ، میرادـن -  یراک  العف  لالح ، اـی  مارح  هار  زا  - 

. هعماج نارادروخرب  اب  هن  دنجنسب ، فیعض  مدرم  اب  ار  ناشدوخ  دیاب  هک  تسا  یمالسا  ماظن  رد  بصانم  نابحاص  نالووسم و  هب  طوبرم  نیا  دشاب ؛.

یمالـسا ماظن  رد  هک  یبصنم  تیلووسم و  نیا  ینعی  هناما ؛» کقنع  یف  هنکلو  همعطب  کل  سیل  کـلمع  ناو  : » دـیامرف یم سیق  نب ثعـشا هب  یرگید  هماـن  رد  ترـضح  نآ 

. دـنک لمحت  یتین  فدـھ و  رطاخ  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  شود  رب  یراب  یمالـسا  ماـظن  رد  تیلووسم  دوشن -  هابتـشا  تسین -  یبساـک  هیامرـس و  همعط و  یراد ،

. تسا نیا  یمالسا  تیلووسم  یمالسا و  تلود  زا  حیحص  تشادرب 

کی هب  زیمآلمجت  زیمآفارـسا و  شور  هک  دـننک  یگدـنز  یروط  دـیابن  نآ ، زا  رتالاب  دـننک . یگدـنز  هنالمجتم  هنافرـسم و  ناشدوخ  لمع  راتفر و  رد  دـیابن  یمالـسا  نالووسم 

رد یلاع و  حطـس  رد  رفن  کی  یهلیـسو  هب  رگا  دییامرفب  ضرف  تسین . رتمک  لقاال  ای  تسا ، رتشیب  یلوا  زا  شتیمھا  هک  تسا  یدعب  یهطقن  مھ  نیا  دوش . لیدـبت  گنھرف 

نیا زا  اھهیزیھج و  اھهیرھم و  نادـنزرف ، جاودزا  یگنوگچ  یگداوناخ ، یگدـنز  تیفیک  راک ، لـحم  یگدـنز و  لـحم  شیارآ  تیفیک  یمالـسا ، تموکح  بصاـنم  ناـبحاص  ناـیم 

الاب اھهیرھم  دـنریگیم ؛ دای  دـننکیم و  هاگن  هیقب  هک  انعم  نیا  هب  دوشیم ؛ لیدـبت  گنھرف  هب  نیا  دریگ ، ماجنا  هنافرـسم -  یاـنعم  هب  نآ -  یمالـسا  ریغ  لکـش  هب  لـیبق ،

نیارباـنب ددرگیم . سکعنم  هعماـج  نتم  رد  دـنلب ، اـی  هاـتوک  یتدـم  لوط  رد  شراـثآ  جـیردتب  راـتفر  نیمھ  دوشیم و  تخـس  یگدـنز  دوـشیم ، لکـشم  اـھجاودزا  دوریم ،

، دھد رارق  تورث  نتخودنا  دمآرد و  بسک  یگدـنز و  هشاعا و  یهلیـسو  دوخ  یارب  ار  تموکح  دـیابن  مکاح  تسا : نیا  تموکح  باب  رد  نینموملاریما  یلـصا  بلطم  نیرتمھم 

. دناسرب لزنم  هب  ار  راب  نیا  هک  دراذگب  ار  دوخ  تمھ  یهمھ  دیاب  وا ؛ شود  رب  تسا  یراب  دنادب . تیلووسم  کی  ار  نآ  دیاب  هکلب 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

، عناوم یهمھ  یلو  دراد ، دوجو  مھ  یعناوم  هتبلا  دـنھاوخیم . ار  نآ  مھ  ناناوج  تسا و  مزال  ناـناوج  یارب  جاودزا  دـیریگن . مک  تسد  ار  جاودزا  یگنھرف  عناوم  نم ! نازیزع 

تساھنیا اھیبلطلمجت -  اھیمشچمھ ، مشچ و  اھرثاکت ، اھرخافت ، اھتداع ، تسا -  یگنھرف  عناوم  هدمع ، تسا . لکـشم  زا  یـشخب  یداصتقا  عناوم  تسین . یداصتقا 

رازگرب لاسرھ  هک  ییوجـشناد  یاھجاودزا  زا  نم  دـینک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ناتیاھهداوناخ  امـش و  دـیاب  دریذـپ . تروص  دریگ ، ماجنا  دـیاب  هک  یراک  نآ  دراذـگیمن  رادـقم  کی  هک 

. دش دھاوخ  لح  تالکشم  زا  یرایسب  هک  منکیم  رکف  دنھد ، ماجنا  تافیرشتیب  هیاریپیب و  هداس ، ار  اھجاودزا  هک  دننک  تداع  رگا  مدنسرخ . دونشخ و  رایسب  دوشیم ،

. درک لکـشم  ار  راک  هدرخ  کی  یرادهیامرـس  رخافت و  رثاکت و  گنھرف  نیا  هنافـساتم  اھتنم  دوب ؛ روطنیمھ  زین  بالقنا  لـیاوا  رد  تسا . یگداـس  رب  مالـسا  رد  جاودزا  ساـسا 

. دندرک تسرد  ار  یتالکشم  ناشیاھهداوناخ ، ییاذک  یاھجاودزا  اب  مھ  نالووسم  زا  یضعب  هنافساتم 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  لباقم  رد  دشاب ، یوق  یماظن  رازبا  ظاحل  زا  مھ  هچ  رھ  نمشد  میناشنب . دوخ  یاج  رس  ار  نمشد  میناوتیم  مینکیم و  فرطرب  ار  تالکشم  راگدرورپ  لضف  هب  ام 

فیاظو هب  دیاب  سلجم  هییاضق و  یهوق  تلود و  مینک ؛ لمع  دوخ  فیاظو  هب  دیاب  نالووسم  ام  هتبلا  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چـیھ  هدـنیآ ، هب  دـیما  یاراد  نموم و  مجـسنم و 

هدرک تنایخ  دیامن ، یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  دزاس و  مرگرـس  لوغـشم و  یرگید  راک  هب  ار  دوخ  دنک و  یچیپرـس  دوخ  یلـصا  یهفیظو  زا  زورما  سک  رھ  دننک . لمع  دوخ 

یبلطتورث و ییوجدوس و  یهتـشر  میزادنیب و  رود  ار  یرگیفارـشا  حور  میرادھگن ؛ هدنز  دوخ  رد  ار  یمالـسا  حور  دـیاب  نالووسم  ام  دـش . دـھاوخ  یدـبا  تنعل  راچد  تسا و 

ار اھنیا  تساھنیا ؛ شتلع  تسا ، هدـشن  لح  یـشخب  رد  ام  یاھیراتفرگ  رگا  مینک . زاب  دوخ  یاپ  تسد و  زا  ار  اھنیا  لاثما  یتسرپ و  لمجت  ندـیود و  یـصخش  عفاـنم  لاـبند 

. مینک حالصا  دیاب 

هاپس  / ٢۴/١٣٨١/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هد دیاب  یمالسا  ماظن  یمالسا و  بالقنا  نونک  ات  دوبن ، نیا  رگا  تسا . یاهدنورشیپ  کرحتم و  ایوپ و  هدنز و  دوجوم  نینچ  رادساپ  بالقنا ، رادساپ  تسایوپ . هدنز و  بالقنا ،

رظنیب و ناگدبز  دراد ؛ لوبق  ار  میھافم  نیا  مھ  ام  تلم  دنام . دھاوخ  هدنز  تسا و  هدنز  تشاد ؛ زاب  کرحت  زا  درک و  نفد  دوشیمن  ار  هدنز  دوجوم  اما  دشاب . هدناسوپ  نفک 

، دنراد اھنآ  هک  یدیما  اھنت  دناهدیمھف . مھ  ام  نانمـشد  ار  نیا  دراد ؛ یگداتـسیا  تردـق  ماظن ، نیا  بالقنا و  نیا  تایـصوصخ ، نیا  اب  دـنراد . لوبق  ار  میھافم  نیا  مھ  فصنم 

یاهشوگ رد  یتسد  هک  یناسک  لد  رد  دـننکیم  یعـس  دوش . هسوسو  دـیدرت و  راچد  نالووسم  لد  رد  اھنآ  زا  شیپ  مدرم و  لد  رد  ینابم  نیا  میھافم و  نیا  هک  تسا  نیا 

؛ دـننکیمن اقلا  لالدتـسا  اـب  ار  دـیدرت  نیا  تسا . یکاـنرطخ  رـصنع  دـب و  رایـسب  تفـص  دـیدرت ، دـننک . داـجیا  ار  اھدـیدرت  اـھهسوسو و  نیا  دـنراد ، ماـظن  نیا  یاـھهشوگ  زا 

، ضیعبت قوقح و  عییـضت  ریظنیب ، یاھتنوشخ  یزیرنوخ ، ملظ ، زج  تساکیرما -  مھ  شـسار  رد  هک  تسایند -  یربھر  یعدـم  هک  یماـظن  زورما  درادـن . دوجو  یلالدتـسا 

نھد ندرک  نیریش  اب  صاخشا و  ندیرخ  اب  تاغیلبت ، اب  دنرادن . یلالدتـسا  نیاربانب  دروآ ؛ دوجو  هب  یـسک  لد  رد  ینانیمطا  دناوتیمن  دھدیمن و  ناشن  دوخ  زا  یرگید  زیچ 

رد سک  رھ  میـشاب . رطخ  نیا  بقارم  دیاب  ام  یهمھ  هکلب  امـش ، اھنت  هن  دوب . نیا  بقارم  دیاب  دننک . داجیا  لالتخا  یمالـسا  ماظن  دبلاک  نورد  رد  دـننکیم  یعـس  نآ ، نیا و 

بوـعرم بوـلغم و  زگرھ  ینیبنشور ، تـفرعم و  ناـمیا و  زا  راشرـس  یاـھلد  دـشاب . دوـخ  هـب  ناـطبترم  هعوـمجم و  لد  بـقارم  سپـس  دوـخ و  لد  بـقارم  دـیاب  لوا  یهـجرد 

هار زا  یھاگ  دوشیمن ؛ دراو  زغم  هار  زا  هشیمھ  اھدیدرت  نیا  درک . داجیا  دیدرت  اھلد  رد  دیاب  لوا  یگداداو ، ندشمیلـست و  ندـش ، بولغم  ندـش ، بوعرم  یارب  دـنوشیمن .

ناناوج زا  یلیخ  هھبج ، مایا  رد  هک  ییاعد  نامھ  هیداجس ؛ یهفیحص  یاعد  زا  یشخب  رد  هک  لوپ -  هب  لیم  ینامسج ، یاھسوھ  اھهتـساوخ و  . دوشیم دراو  مھ  مسج 

، یبلطتحار یبلطماقم ، یبلطهاج ، زیگناهنتف ، لام  ربب -  اھنآ  لد  زا  ار  زیگناهنتف ) لام   ) نوتف لام  رکف  هک  تسا  هدـمآ  نیملـسملا ،» روغث  نصح  و  : » دـندناوخیم ار  نآ  ام 

. دیشاب اھنیا  بقارم  دنکیم . ناسنا  زغم  لد و  دراو  تاوھش ، مسج و  قیرط  زا  ار  دیدرت  هک  تسا  ییاھزیچ  یبلطلمجت  یبلطشیع و 

ییاھیبشت میوگب . متـساوخ  یم تبحـص  لوا  منکن ؛ شومارف  نم  انمـض   ) تسام نھذ  نھد و  زا  رتگرزب  یولع  دھز  منک ؛ توعد  یولع  دھز  هب  ار  یـسک  مھاوخ  یمن هدنب 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 12 
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هیبشت نینموملاریما -  مالسا و  مرکم  یبن توکلم -  کلم و  رد  ناگرزب  نآ  هب  ار  هدنب  لاثما  دننکن . ار  اھراک  نیا  دنک ؛ یم رـسکنم  ار  هدنب  اتقیقح  دندروآ ، مزیزع  نارھاوخ  هک 

توعد دروآ ، موجھ  امـش  تمـس  هب  یبلط  نوزفا یبلط و  هدایز دیراذگن  هک  نیا  هب  تعانق و  هب  اما  تسین ) بوخ  مھ  شرکذ  الـصا  اما  دیآ ، یمن نامرواب  ام  هللادـمحب  دـینکن .

کی دمھف . یمن لوا  مھ  ناسنا  دوخ  دراذـگ و  یم دـب  رثا  ناسنا  رد  جـیردتب  هک  تسا  ییاھزیچ  یبلط ، شیع یبلط و  هافر یبلط ، تحار دـھاوخ . یم تبقارم  اھنیا  منک . یم

دروم ار  اھنامیا  اھرکف و  اھلد و  اھنھذ و  دینک ؛ ظفح  ار  هعومجم  دیـشاب  بقارم  دناوت . یمن دنیب  یم دنک ، زاورپ  دھاوخ  یم دناوت ؛ یمن دنیب  یم دـنک ، تکرح  دـھاوخ  یم تقو 

. دـنک هبلغ  امـش  رب  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  نامـسآ  نیا  ریز  ییورین  لماع و  چـیھ  تروص ، نیا  رد  دـینادب  تسا . نم  یگـشیمھ  شرافـس  نیا  دـیھد ؛ رارق  قیقد  یرادـساپ 

هب دراد -  نیدالوپ  ییاھ  هعومجم نینچ  دوخ ، نایم  رد  هک  ار -  نموم  تلم  کی  دناوتب  هک  تسین  ییاھزیچ  دننک ، یم هک  ییاھدیدھت  اھیشکرکشل و  دننز ، یم هک  ییاھفرح 

اھلد رد  لوا  اھتسکش  دیآ . یمن دوجو  هب  قیرط  نیا  زا  تلم  کی  یارب  یتسکش  چیھ  اما  تسا ؛ مولعم  برخم ، حالس  ریثات  دھد . تسکـش  ار  نآ  دنک و  راداو  ینیـشن  بقع

دنک یم مزھنم  ار  اھناسنا  هک  تسا  نآ  دیآ و  یم دوجو  هب 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھنت دوخ  تالکـشم  اھتیمورحم و  اھدرد و  اب  ار  مورحم  نھیم و  مھ ناملـسم و  یاھ  هداوناخ زا  یا  هداوناخ چیھ  ینعی  تاساوم  دننادب . تاساوم  هب  فظوم  ار  دوخ  دیاب  همھ 

قالخا و نادـجو و  یاراد  هک  تسا  ییاـھناسنا  همھ  یارب  یناـھج  هفیظو  کـی  نیا  زورما  ندرک . زارد  اـھنآ  یوس  هب  یناـسر  کـمک تسد  نتفر و  اـھنآ  غارـس  هب  نتـشاذگن ؛

. تسا ینید  هفیظو  کی  تسا ، یفطاع  یقالخا و  هفیظو  کی  هک  نیا رب  هوالع  ناناملسم ، یارب  اما  دنتسھ ؛ یناسنا  هفطاع 

رد لمجت  ییارگفرـصم و  یهیحور  دوش ، زارد  ارقف  یرای  هب  دنراد ، کمک  ییاناوت  هک  یناسک  تسد  دراذـگیمن  هک  یلماوع  زا  یکی  دـینک . یگدیـسر  ارقف  اھهیاسمھ و  هب 

رتعونتم ندروخ ، رتـعونتم  ندروخ ، رتـشیب  ندرک ، فرـصم  رتـشیب  هب  همھ  دوش و  داـیز  نآ  رد  زورهبزور  فرـصم ، هب  لـیم  هک  تسا  یگرزب  یـالب  هعماـج  یارب  تسا . هعماـج 

فرـصم زا  دوریم و  ردـھ  اھھار  نیا  رد  هک  ییاھلوپ  اھتورث و  هچ  دـنوش . قیوشت  نتفر ، نآ  تالمجت  یگدـنز و  لیاسو  یارب  هزات  زیچ  رھ  دـم و  یاھهناشن  لاـبند  ندیـشوپ و 

! دنامیم زاب  تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکشم  عفر  ادخ و  یاضر  بجوم  هک  ییاج  رد  ندش 

مزال هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دـنکیم . رتقیمع  رتشیب و  ار  ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  یتاـقبط و  یاھفاکـش  زورهبزور  فارـسا ، تسا . یگرزب  یـالب  هعماـج  یارب  ییارگفرـصم 

ادص هژیوهب  یگنھرف -  یتاغیلبت و  یاھھاگتسد  صوصخب  یتلود ، فلتخم  یاھشخب  لووسم  یاھھاگتـسد  تسا . فارـسا  زا  بانتجا  دننادب ، هفیظو  دوخ  یارب  مدرم  تسا 

هب افتکا و  تعانق ، تمـس  هب  ار  مدرم  سکع ، تھج  رد  هکلب  دنھدن ؛ قوس  ییارگلمجت  ییارگفرـصم و  فارـسا و  هب  طقف  هن  ار  مدرم  دـننادب  دوخ  یهفیظو  دـیاب  امیـس -  و 

رتشیب شدیلوت  زا  نآ  فرصم  هک  یاهعماج  دروآیمرد . یاپ  زا  ار  هعماج  ییارگفرصم ، دنھد . قوس  دننک و  توعد  فارسا  یورهدایز و  زا  بانتجا  ندرک و  فرصم  مزال  یهزادنا 

. مینزب اھیدایز  زا  مینک و  مک  لیدعت و  ار  دوخ  فرصم  مینک  تداع  دیاب  ام  دروخ . دھاوخ  تسکش  فلتخم  یاھنادیم  رد  دشاب ،

یزاین رگا  دـنناسرب و  لیماف  هداوناخ و  نامھ  یاھرادان  ارقف و  فرـصم  هب  لوا  هجرد  رد  دـننک و  عمج  ار  هداوناخ  دارفا  یاھکمک  دـنھد و  لیکـشت  یگداوناخ  تاعامتجا  ناناوج 

. دننک یگدیسر  رگید  یارقف  هب  دوبن ،

هب تسام  فیلکت  نیا  دـشاب . تیمورحم  هعماج  رد  دـیابن  تسا . هعماج  رد  رقف  ندرک  نکهشیر  یمالـسا ، ماظن  ناونع  هب  ام  یهفیظو  دراد . دوجو  رقف  ام  یهعماـج  رد  زورما 

فارـسا و لـمجت و  یوحن  هب  مادـک  رھ  تسا . همھ  یهفیظو  نیا  هتیعر ؛» نع  لووسم  مکلک  عار و  مکلک  . » مدرم داـحآ  ناونع  هب  یمالـسا ، ماـظن  ناوـنع  هب  تلود ، ناوـنع 

. میھاوخب کمک  لاعتم  یادخ  زا  دھاوخیم . یھاگآ  تریصب و  تشذگ و  تمھ و  راک ، نیا  تسا . ناضمر  هام  سرد  نیا  مینک . مک  ار  یورهدایز 

راک دـینک -  ادـیپ  ییاسانـش و  ار  اھنیا  دـیاب  دندنمتـسم . مورحم و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هکلب  ندادـن ، راک  هب  نت  یرورپ و  نت یور  زا  هن  هک  دنتـسھ  یرایـسب  یاھ  هداوناـخ

. دییامن کمک  اھنیا  هب  و  تسین -  مھ  یلکشم 

اتسور  / ١٣٨٢/٠٢/٠۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیمود  نابختنم  تسشن  هب  مایپ 

رد مدرم  یگدـنز  لیھـست  تسا . اتـسور  رھـش و  تیریدـم  شنیزگ  یهراـبرد  سپـس  امـش و  یراـک  یاـھهمانرب  اھتسایـس و  هب  طوبرم  ـالوا  بناـجنیا  یهیـصوت  نیرتـمھم 

رارقتسا اھزاس ، تخاس و  رد  یلم  یمالسا و  تلاصا  ظفح  تسیز ، طیحم  یزاسملاس  اتسور ، رھـش و  تالـضعم  ندرک  فرطرب  تسا ، طوبرم  اھیرادرھـش  هب  هک  ییاھراک 

زا یریذپانریثات  نیشنفغضتسم ، قطانم  هب  نداد  تیولوا  ییانبریز ، یاھراک  هب  مامتھا  نیع  رد  رتیروف  یاھزاین  هب  نتخادرپ  ملاس ، یگنھرف  یمالسا و  وج  هب  ندیشخب 

ندادـن ردـھ  فارـسا و  هب  ندـشن  هدولآ  ناـمورحم ، یهژیو  تیاـعر  ینوناقهبـش ، یاـھهلیح  اـب  نآ  زا  یطخت  مدـع  نیناوق و  قیقد  تیاـعر  تورث ، یهبذاـج  نادـنمتورث و  ذوفن 

تـسخن یهیـصوت  یهدـمع  داوم  هبرجت ، شناد و  زا  یریگهرھب  و  راکتـشپ ، ریبدـت و  اوقت و  تیاعر  هملک  کـی  رد  و  مزـال ، ریغ  مسارم  اھرفـس و  دـئاز و  تـالمجت  اـب  لاـملاتیب 

 . تسا بناجنیا 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا ریدـقت  روـخرد  هک  هتـشاد ، هنیمز  نیا  رد  یبوـخ  رایـسب  یاـھهمانرب  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  رد  امیـس  ادـص و  هناتخبـشوخ  دـینزب . نماد  ناریقف  اـب  یدردـمھ  یاـضف  هب 

زا اھنآ  یناسنا  تمارک  دوشن و  تناھا  تسدیھت  ریقف و  تعامج  هب  دوش  یعس  هتبلا  تسا . بوخ  رایسب  راک  نیا  دینزب ؛ نماد  مدرم  یاھلد  اھنھذ و  رد  ار  تلادع  یهغدغد 

هب ییهیدھ  دیآیم  هک  ییهچبرتخد  ای  هچبرسپ  نآ  دوشیم . تیاعر  انعم  نیا  قیقد  روطهب  دریگیم ، تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاھراک  زا  یضعب  رد  منیبیم  نم  دورن . نیب 

تلادـع یهغدـغد  هب  ندز  نـماد  راـنک  رد  اـھتنم  تـسین ؛ تناـھا  نآ  رد  تـسا و  فـیطل  نیریـش و  بوـخ و  یلیخ  هـک  دوـشیم  شخپ  وا  زا  یفرح  دـھدیم ، قودنـص  نـالف 

هجوچیھهب دیابن  یتالمجت  یگدنز  تسا . بیرخت  روخ  رد  اعقاو  یگدنز  نیا  دـینک ؛ بیرخت  مھ  ار  هدوھیب  چوپ و  یتالمجت  یفارـشا و  یگدـنز  ارقف ، هب  یگدیـسر  یعامتجا و 

ار نآ  دیاب  ارچ  ام  دشاب ، لمجتم  دھاوخیم  شلد  رفن  کی  رگا  دنک ؟ ادیپ  جاور  ییارگلمجت  دوخیب  ارچ  دیایب . باسحهب  یفنم  یهطقن  دوش و  بیرخت  دیاب  هکلب  دوش ؛ جـیورت 

یگدـنز زا  دـیاب  هعماج ، یگدـنز  لک  رد  لاحرھهب  میزومایب . ار  ریقف  هب  کمک  دـیاب  ینغ  هب  میھدـب و  تعانم  سح  سفنتزع و  دـیاب  ریقف  هب  ام  هک  دـینک  هجوت  مینک ؟ جـیورت 

. مینکن یزاسوگلا  یتالمجت  یفارشا و 

یماظتنا  / ١٣٨٣/١٠/٢٣ یورین  یسایس  یتدیقع ، نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تکرح درگ  هرود کشزپ  کی  لثم  ربمغیپ  همـساوم ؛» یمحا  همھارم و  مکحا  دق  هبطب  راود  بیبط  : » تسا هدش  هتفگ  ربمغیپ  ی  هرابرد میورب . دارفا  غارـس  ربمایپ  لثم  دیاب  ام 

رد دندرک . یم هعجارم  مدرم  هب  اھنآ  دننک ؛ هعجارم  اھنآ  هب  مدرم  ات  دنتـسشن  یمن ناربمغیپ  اما  دـننک ؛ هعجارم  اھنآ  هب  مدرم  ات  دننیـشن  یم دوخ  بطم  رد  ناکـشزپ  درک . یم

. تشاد ندرک  غاد  هب  جایتحا  هک  ییاج  نآ دنتشاد ؛ مخز  ندرک  غاد  ی  هلیسو مھ  دنتشاد ، ینزرتشن  ی  هلیسو مھ  دنتشاد ، یراذگ  مھرم ی  هلیسو مھ  ناشیوراد ، فیک 

تسا هن  مھرم  حارج و  هک  نز  گر وچ  تسا  هب  رد  مھ  هب  یمرن  یتشرد و 

مھ مزال  یهزادنارب  یهفاضا  نوخ  دراذگیمن  اما  دریگیم ، ار  یدایز  نوخ  دروآیم ؛ دنب  ار  نوخ  مھ  دریگیم ، ار  نوخ  مھ  دراذگیم ؛ مھرم  مھ  دـنزیم ، ار  گر  مھ  نزگر ،

میھاوخ دابآ  ار  اـیند  مینک ، اـفیا  ار  نآ  میناوتب  میـسانشب و  ار  دوخ  شقن  تسرد  اـھییهمامع  اـم  رگا  تسا . هنوگنیا  اـھام  شقن  دراذـگیم . مھ  مھرم  دورب ؛ نوریب  گر  زا 

کی راوخنیمز ، کی  رادـنیمز ، کی  رجات ، کی  دوشیم . بارخ  اـم  راـک  هاـگنآ  دـناهتفر ؛ اـیند  لـھا  هک  میوریم  ییاـھهار  ناـمھ  غارـس  مینکیم ؛ یھاـتوک  یھاـگ  اـھام  درک .

نامرـس همامع  رگا  اما  دنکیمن . قرف  هک  وا  تقیقح  هرخالاب  دریگب ؛ تسد  حیبست  هچ  ددنبب ، تاوارک  هچ  دـشاب ، شرـس  وپاش  هچ  دـشاب ، شرـس  همامع  هچ  راکهعطاقم ،

داجیا یـساسا  رییغت  هک  سابل  میتسھ . اھنآ  لثم  مھ  ام  دنتـسھ ، نآ  لابند  ایند  لھا  یهیقب  اھنز و  تاوارک  اھنز و  نویپاپ  هک  میدوب  ییاھراک  ناـمھ  لاـبند  میتشاذـگ و 

؛ تسین لد  رگید  تسایند ، فراخز  تالمجت و  لابند  هب  هک  یلد  راقع .» عایـض و  ینیب و  رخ  واگ و  یو  ردنا  هک  لد ، هن  نآ ، دوب  هد  . » تسیچ هاگیاج  لد ، دـید  دـیاب  دـنکیمن ؛

یـسک هریغ ؛» میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ادبی  نا  هیلعف  اماما  سانلل  هسفن  بصن  نم  : » مینک کاپ  ار  ناملد  دیاب  لوا  تسا . هد  دیوگیم  رعاش  دـنچرھ  تسا ؛ یرگرز  ناکد 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 13 
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، یدرونھوک یارب  هچ  میناشکب -  دوخ  لابند  هب  ار  رفن  دص  میھاوخیم  یلاعبانج  هدنب و  رگا  دنک . هدامآ  ار  دوخ  دیاب  لوا  دوشیم ، یتیعمج  رادولج  اوشیپ و  گنھاشیپ ، هک 

، دش هتـسخ  نامیاپ  تفرگ ، نامبلق  خآ  میتفگ  دعب  میتفر و  مدـق  هد  رگا  الاو  مینک ؛ داجیا  نامدوخ  رد  ار  نتفر  هار  توق  دـیاب  لوا  شیامزر -  کی  یارب  هچ  یدرگنابایب ، یارب  هچ 

. مینک تسرد  دیاب  ار  نامدوخ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  تیونعم  هار  دناسر . دصقم  هب  ار  اھنیا  دوشیمن  رگید  اما  دنورب ، دـننک و  تمھ  ناشرفن  راھچ  دـنچرھ  مھ  رفن  دـص  نیا 

روضح بوخ  یناحور  کی  اجرھ  نوچ  تسین ؛ مدرم  یگدـنز  یاھهبنج  زا  ییهبنج  یـشخب و  چـیھهب  تمدـخ  تیناحور ، ردـق  نتـسکش  دراد . شزرا  ردـق و  یلیخ  تیناحور 

یناحور میزاسب و  دیاشیم ، دیابیم و  یناحور  کی  هک  نانچنآ  ار  دوخ  دیاب  مھ  یناحور  یامـش  نم و  اما  دنکیم . یناشفارون  تسا و  لعـشم  کی  اعقاو  دشاب ، هتـشاد 

. میشاب

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هدـش هفاضا  نامز  رورمب  مھ  اـھیئارآفص  یـضعب  هدرک ، ضوع  لکـش  یـضعب  دراد ؛ دوجو  دوب ، بـالقنا  نیا  هیلع  لوا  زور  هک  یئاـھیئارآفص  نآ  یهمھ  دـیدرت  نودـب  زورما 

یدیدج یهقبط  کی  ندرک ، لوپ  یارب  شالت  ندروآرد و  لوپ  یهقباسم  یتسرپلمجت و  یهقباسم  یئارگفرـصم و  دنتفگ ، اھناوج  نیا  هک  روطنامھ  هنافـساتم  زورما  تسا .

یاقب تایح و  دـشابن ، تورث  داجیا  رگا  دـشابن ، دـیلوت  رگا  تسوا . قوشم  هکلب  تسین ، فلاخم  تورث  داجیا  اب  تسین ، فلاخم  تورث  دـیلوت  اب  یمالـسا  ماـظن  هدرک . تسرد 

یهقباـسم یارب  دـنزب  کـل  ناـشلد  مدرم  داـحآ  هک  ینیا  اـما  تسا . یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دروآ ؛ دـھاوخن  تسد  هب  هعماـج  ار  مزـال  رادـتقا  داـتفا ، دـھاوخ  رطخ  هب  هعماـج 

فارـسا و ماهتفگ : مھ  ـالبق  هک  روطناـمھ  تسھ ؛ اـم  نورد  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ  نیا  تـسا ؛ بولطماـن  رایـسب  زیچ  کـی  نـیا  یتسرپلـمجت ، یارب  یرگیفارـشا ،

. یطارفا یئارگفرصم 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین هفایق  لکش و  یرھاظ و  صخشت  هب  ناتزایتما  امـش  دینادب . ردق  ار  نیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  مھ  نیا  تسا ؛ تلود  نیا  یکاخ  یمدرم و  ی  هیحور مھ  موس  زایتما 

. دیونـشب اھنآ  زا  دینک ، ادیپ  سنا  اھنآ  اب  دیریگب ، سامت  مدرم  اب  دیـشاب ، مدرم  نایم  رد  مدرم و  لکـش  هب  دـینک ، حطـس  مھ مدرم  اب  ار  ناتدوخ  هک  تسا  نیمھ  هب  ناتزایتما 

. دیراد هگن  دینک و  ظفح  ار  نآ  تسھ ؛ امش  رد  تسا و  یگرزب  زایتما  نیا 

 - رتشیب ییاج  کی  رتمک ، ییاج  کی  شیب ؛ امک  مھ -  نیلوئسم  رد  تسا ؛ یشزرااب  زیچ  تسا و  هتـسجرب  بوخ و  روھمجسیئر -  یاقآ  دوخ  رد  صوصخب  یتسیزهداس - 

نامهعماج زا  تسا -  یگرزب  یالب  اعقاو  هک  ار -  یورهدایز  فارـسا و  یرگیفارـشا و  لـمجت و  میھاوخب  رگا  اـم  تسا . یـشزرااب  رایـسب  زیچ  یتسیزهداـس  تسھ . هللادـمحب 

یتسیاب ام  لمع  مینک . لمع  دـیاب  تسا ! رگید  روج  ناـملمع  دـننیبب  دـننک و  هاـگن  مدرم  رگید  فرط  زا  میئوگب و  فرط  کـی  زا  هک  دوشیمن ؛ نتفگ  فرح و  اـب  مینک ، نکهشیر 

تسا نکمم  هک  هچ  رھ  دیراد و  هگن  مک  دیاهدرک و  مک  فیعـض  تاقبط  اب  ار  ناتهلـصاف  تسھ . هناتخبـشوخ  نیا  دنکب . رثا  هکنیا  ات  دشاب  ام  یاھفرح  رب  دھاش  لیلد و  دیوم و 

. تسا زایتما  تیصوصخ و  اتهس  نیا  دینک . رتمک  ار  نآ 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

اھنیا لاثما  نایلـسوتم و  دـمحا  جاح  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نآ  زا  یفلتخم  یاـھهنومن  هک  تسا  هھبج  رد  اھوجـشناد  روضح  سدـقم ، عاـفد  عورـش  اـب  لاس ۵٩ 

زا ار  ناتـسدرک  یهقطنم  گنج ، لوا  زا  دعب  هام  شـش  جـنپ  گنج ، لوا  یاھهام  نامھ  رد  هدـنب  تبرغ -  نیع  رد  ناتـسدرک ، رد  برغ  یهقطنم  دـنتفر  دـندش  دـنلب  هک  دـندوب 

رد اھورین  نیرتصلخم  نیا  نمشد ، یمئاد  نارابمب  نمشد و  لاعف  روضح  اب  یحالسیب و  یئاھنت ، رد  و  دوب -  هدش  هدیشاپ  هناک  همھ  رس  رب  اجنآ  تبرغ  درگ  مدید ؛ کیدزن 

هیلع یلص هللا   ) هللالوسر دمحم  تایلمع  دنداد -  ماجنا  شناتـسود  راوگرزب و  رادرـس  نیا  هک  یتایلمع  نیبملاحتف -  تایلمع  زا  لبق  هک  دنداد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  اجنآ 

نآ هک  دـندرک  ادـیپ  روضح  هزیوھ  یارجاـم  رد  هک  دنتـسھ  یئاھوجـشناد  رگید  یهنوـمن  کـی  تسا . نایوجـشناد  روـضح  زا  هنوـمن  کـی  نآ ، هک  دـنداد  ماـجنا  ار  ملـس ) هلا و  و 

یـسودق و دیھـش  یدھلاملع و  دیھـش  مدید ؛ یریگرد ، دربن و  یهقطنم  فرط  هب  ید -  زور ١۴  دنتفریم -  دنتـشاد  اھنیا  هک  یزور  نامھ  رد  افداصت  هدـنب ، مھ  ار  اھوجـشناد 

تـشھ نارود  لوط  رد  ام  لاعف  یاھورین  یهدننک  نیمات  یاھـشخب  زا  یکی  اعقاو  ینعی  گنج . رخآ  ات  درک  ادـیپ  همادا  هتبلا  هک  تسا  یاـھلاس ۶٠ و ۶١  هب  طوبرم  نیا  نارگید .

طاقن زا  یکی  هک  دش  لیکشت  یھاگـشناد  داھج  دش ، ماجنا  اھهاگـشناد  یئاشگزاب  یتقو  یهھد ۶٠ ، لئاوا  نامھ  رد  هک  مھ  دعب  دندوب . اھهاگـشناد  سدـقم ، عافد  لاس 

. تسا یئوجشناد  شبنج  تسد  هب  یسوساج  یهنال  ریخست  لاس ۵٨ ، رد  مھ  اھنیا  زا  لبق  تسا . یھاگشناد  داھج  راختفا ، یهیام  زکارم  زا  یکی  ساسح و 

شدوخ راک  زا  یتدم  زا  دعب  هدوب ، لاعف  یسوساج  یهنال  ریخست  رد  شدوخ  هک  یسک  نآ  تسا  نکمم  تسا . یئوجشناد  شبنج  وضع  وجشناد ، ثیح  هب  وجـشناد  الاح 

یگدـنز و یاـھیراتفرگ  یرگید ، یهھرب  رد  دنتـشاد ، روـضح  یئوجـشناد  شبنج  رد  هک  یناـسک  زا  یلیخ  میراد ! مھ  یئاھهدشنامیـشپ  اـم  هکنیااـمک  دوـش -  نامیـشپ 

. تسا تاکرح  نیا  نیرتمھم  زا  یکی  یسوساج  یهنال  ریخست  تکرح  نیا  هک  تسوجشناد ، هب  طوبرم  گرزب  تکرح  نکل  تفرگ -  اھنیا  زا  ار  مدق  تابث  فلتخم ، یاھهزیگنا 

نایوجـشناد روضح  ریطخ ، ساـسح و  یاـھهظحل  نوگاـنوگ ، ثداوح  بـالقنا ، لوط  رد  فـلتخم ، یاـھنارود  ماـمت  رد  دراد . همادا  مھ  زورما  اـت  تسا ، هچخیراـت  کـی  نیا  ـالاح 

دض تسا : یئوجشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  دنک . تیادھ  حیحـص  تھج  رد  ار  اضف  هتـسناوت  تشذگاب ، هاوختلادع ، دھعتم ، نموم ،

نیا یهمھ  رد  تسا . یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دـض  هنایوگروز ، هنایارگلمجت و  تیمکاح  دـض  یرگیفارـشا ، دـض  داـسف ، دـض  یرابکتـسا ،

یـسایس و یاـھنامتفگ  دـناهتخاس ، یرکف  یاـضف  دـناهدوب ، زاـسنامتفگ  اھوجـشناد  هدوب . یرثوم  لاـعف و  روضح  اھهنحـص ، نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بـالقنا ، یاـھلاس 

. هتشاد دوجو  نیا  یدایز  دراوم  رد  هک  دناهدرک ، مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا 

انئمطم مینکیم ؛ راکنا  هن  مینکیم ، بجعت  هن  دنشاب . یرگید  روج  یئوجشناد  یهعومجم  زا  یئاھـشخب  یدارفا ، تسا  نکمم  تسوجـشناد . یهندب  یور  متواضق  نم  هتبلا 

دـض تسا ، رابکتـسا  دـض  تسا ، ملظ  دـض  وجـشناد  مدرک . ضرع  هک  تسا  ینیا  یئوجـشناد ، یهیحور  یئوجـشناد و  راـک  تعیبـط  یئوجـشناد ، یهندـب  اـما  تـسا ؛ نـیا 

هعماج کی  تکرح  روتوم  وجـشناد ، صوصخب  ناوج ، رـشق  روضح  عقاو  رد  تساھنامرآ . نیا  هب  ندیـسر  هب  راودـیما  تسا ، گرزب  یاھنامرآ  قشاـع  تسا ، یجراـخ  یهطلس 

. دننک باسح  روشک  یهدنیآ  یارب  وا  یور  دنشاب و  هتشاد  هجوت  نیا  هب  هشیمھ  اھوجشناد  دیاب  تسا .

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

، دوشیم فرـصم  هک  یایژرنا  هچرھ  هک  دوشیم ؛ دـیلوت  هک  یئالاک  اب  دوشیم ، فرـصم  هک  یایژرنا  نیب  تبـسن  ینعی  دراد ؛ دوجو  یژرنا  تدـش  صخاـش  ماـن  هب  یـصخاش 

اھنیا تسا ! رتـشیب  ربارب  تشھ  اـم  یژرنا  تدـش  فرـصم  هتفرـشیپ ، یاـھروشک  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یھاـگ  هنیمز  نیا  رد  تـسا . رتدـنمدوس  روـشک  یارب  دـشاب ، رتـمک 

. دریگیم ماجنا  دراد  هعماج  رد  هک  تسا  یئاھفارسا 

، هداوناخ نز  هداوناخ ، درم  هداوناخ ، دارفا  ینارـسوھ  اھیمـشچمھ ، مشچ و  اـھیئارگلمجت ، دریگیم . تروص  یدرف  فارـسا  یگداوناـخ ، یـصخش و  نوگاـنوگ  فراـصم  رد 

ام هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  هناخ ؛ لخاد  تانیئزت  هناخ ، ناملبم  شیارآ ، لئاسو  تالمجت ، لئاسو  تسا . فارـسا  دراوم  زا  اھنیا  ندـیرخ ؛ مزال  ریغ  یاـھزیچ  هداوناـخ ، ناوج 

نیا دنک ، دایز  ار  روشک  یمومع  تورث  دنک ، کمک  ارقف  هب  دربب ، شیپ  ار  روشک  دوش ، یراذگهیامرـس  دوش ، فرـصم  دیلوت  رد  دناوتیم  هک  یلوپ  مینکیم . فرـص  لوپ  اھنآ  یارب 

یھاگ دننکیم -  تسرد  ینامھیم  دنیآیم ، دـنوریم ، ترفاسم  یلایخ . یاھیرادوربآ  یمـشچمھ ، مشچ و  سوھ ، زا  یهدشیـشان  یاھزیچ  نیا  هب  مینکیم  فرـص  ام  ار 

یفازگ یاھهنیزھ  دننکیم ، فرصم  اھینامھیم  نیا  یارب  هک  یاهنیزھ  دنریگیم ؛ ازع  دنریگیم ، یـسورع  تسا - ! رتشیب  دناهتفر ، هک  یاهکم  ترفاسم  زا  ینامھیم ، نآ  جرخ 

دیورب دیرادرب  ار  لوپ  میئوگیمن  دورب . شیپ  روشک  مینک  کمک  دیاب  دنمورحم . مھ  تایلوا  زا  هک  یناسک  دنتـسھ  زونھ  ام  روشک  رد  تسا ؟ ربخ  هچ  ارچ ؟ اھاذغ ! عاونا  تسا ؛

ناشدوخ یارب  دیلوت  رد  دوشیم ، تالمجت  نیا  فرـص  هک  یلوپ  نیمھ  دـننکن ، مھ  قافنا  رگا  یتح  اما  تسا -  راک  نیرتھب  دـنکب ، قافنا  ناسنا  رگا  هتبلا  دـینک -  قافنا  امتح 

تخر و یھ  مینکیم ، تسرد  ازع  مینکیم ، تسرد  ینامھیم  اھراک  نیا  یاج  هب  ام  تسا . دیفم  روشک  یارب  زاب  دننک ، دیلوت  دنوش و  میھس  تاجناخراک  رد  دنزادنیب ، راک  هب 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 14 
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نا اوفرـستال  و  : » دـیامرفیم نآرق  تسین . نید  نخـس  طقف  نیا  دـننکیمن ؛ ار  راک  نیا  ملاع  یالقع  دراد ؟ یموزل  هچ  ارچ ؟ مینکیم ؛ تسرد  نامدوخ  یارب  نوگرگد  زورهبزور  رب 

هداصح و موی  هقح  اوتا  رمثا و  اذا  هرمث  نم  اولک  : » رگید یهفیرـش  یهیآ  رد  دینکن . یورهدایز  اما  دیماشایب ، دیروخب ، اوفرـستال ؛» اوبرـشا و  اولک و  «، » نیفرـسملا بحی  هللا ال 

رد دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  تسا و  نید  فرح  اھنیا  میتسھ . ادخ  ناگدنب  ام  درادیمن . تسود  ار  ناگدننکفارـسا  دنوادخ  نیفرـسملا .» بحیال  هنا  اوفرـستال 

تـسھ ام  تایاور  رد  یتخادنا ؟ ارچ  یدرک ؛ فارـسا  هک  دز  بیھن  وا  هب  مالـسلاهیلع )  ) ماما تخادنا . رود  ار  نآ  دـنام ، هویم  زا  یمین  دروخ و  ار  یاهویم  یـسک  هک  دراد  تیاور 

هک هچرھ  دعب  دنھدب ؛ ینامھیم  یاهدع  کی  هب  دننک و  تسرد  ینامھیم  اھلتھ  رد  تقو  نآ  دینک . هدافتـسا  ار  نان  یاھهدرخ  دـح ! نیا  ات  دـینک . هدافتـسا  امرخ  یهناد  زا  هک 

؟ دیسر تلادع  هب  دوشیم  یروجنیا  تسا ؟ یمالسا  یهعماج  کی  بسانم  نیا  دنزیرب ! لاغشآ  لطس  یوت  تسین ، یتشادھب  هکنیا  یهناھب  هب  دنام ، اذغ 

هارمھ نفلت  میشوپب ؟ هچ  میروخب ؟ هچ  میروخب ؟ یروج  هچ  تسا . طلغ  نامفرصم  یوگلا  ام  دوش . حالصا  روشک  هعماج و  فرـصم  یوگلا  دیاب  مینک . حالـصا  ار  نامدوخ  دیاب 

تـسا یایزابسوھ  هچ  نیا  ارچ !؟ میرخب ؛ دیاب  ار  دیدج  لدـم  نآ  میزادـنایم و  رود  هناک  ار  نیا  دوشیم ، رازاب  دراو  رتالاب  لدـم  کی  هکنیا  درجم  هب  میاهتـشاذگ ؛ نامبیج  یوت 

. میتسھ راچد  نآ  هب  ام  هک 

نیا زا  یمھم  شخب  دوـشیم ، فارـسا  میتـفگ  هک  یژرنا  قرب و  نیمھ  دوـشیم . فارـسا  مھ  یلم  حطـس  رد  تـسین ؛ یدرف  یهـنیمز  رد  طـقف  فارـسا  دـنفظوم . نالوئـسم 

قرب دوشب ، هدوسرف  یتقو  اھنیا  قرب ، یاھمیـس  قرب ، لاقتنا  یاھهکبـش  یتاطابترا ، یاھهکبـش  نیا  تسا . روشک  نیلوئـسم  رایتخا  رد  تسین ؛ مدرم  رایتخا  رد  فارـسا 

. دوریم ردھ  بآ  دشاب ، هدوسرف  رگا  بآ  لاقتنا  یاھهکبـش  ای  دوریم . ردھ  یمھم  شخب  هک  میھدب ، ردھ  ار  نآ  هدوسرف  یهکبـش  نیا  اب  دعب  مینک ، دیلوت  ار  قرب  دوریم . ردـھ 

نوگانوگ یاھنامزاس  یاسور  دـتفایم . قاـفتا  مھ  ناـمزاس  حطـس  رد  فارـسا  دـنروشک . نیلوئـسم  نآ ، نیلوئـسم  تسا ؛ یلم  حطـس  رد  تسا ؛ یلم  یاھفارـسا  اـھنیا 

دیاب نوگانوگ ؛ یاھناملبم  هدوھیب ، یاھرفس  شتانیئزت ، راک ، قاتا  هرادا ، تالمجت  دتفایم ؛ قافتا  ناشدوخ  نامزاس  دروم  رد  هیوریب  فرصم  اما  دننکیمن ، یصخش  فرصم 

دوجو فارـسا  هب  یهنایوجبیع  هاگن  یتسیاـب  اـھنامزاس  حطـس  رد  مھ  مدرم ، داـحآ  حطـس  رد  مھ  تلود ، حطـس  رد  مھ  درک . یریگولج  اـھراک  نیا  زا  تراـظن  تبقارم و  اـب 

، دـننک یزیرهماـنرب  یریگیپ . هب  دـنفظوم  هیرجم  یهوـق  هننقم و  یهوـق  دـننک . یزیرهماـنرب  دـیاب  دوـشیمن ؛ ماـمت  مھ  فرح  اـب  میدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ  دـشاب . هتـشاد 

. تسا هیضق  نیمھ  هب  طوبرم  شایمھم  شخب  تشاد ، میھاوخ  لاس  هد  نیا  رد  ام  هک  یتفرشیپ  نیا  دننک . ارجا  مامت  تیعطاق  اب  ار  نوناق  دننک ، یراذگنوناق 

، مینک حالـصا  ار  یناـسربآ  یاھهکبـش  مینک ، تنایـص  نامیاھدـس  زا  ینعی  مینک ؛ یئوجهفرـص  ار  بآ  تفاـیزاب : اـت  فرـصم  اـت  دـیلوت  زا  تسا ، مزـال  هـک  یایئوجهفرـص  نـیا 

یفاک نیا  اما  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  نازیم  هب  اھلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ  اھراک  نیا  هتبلا  دوشب . یرایبآ  یروج  هچ  هک  میھدـب  شزومآ  ار  یزرواشک  رد  یهفرـصاب  یاھیرایبآ 

، دوش هتفرگ  یرتشیب  تایلام  دـنراد ، دایز  فرـصم  هک  یناسک  زا  دوشیم  هتفگ  هکنیا  یگناخ . بآ  فرـصم  شھاـک  یارب  مینک  یزاـسهنیمز  دـنک . ادـیپ  هعـسوت  دـیاب  تسین ؛

دنمهرھب یمومع  یاھکمک  زا  یتلود ، یاھکمک  زا  دـنراد ، یمک  فرـصم  هک  یناسک  نآ  تسا . یبوخ  فرح  تسا ، یلوقعم  رایـسب  فرح  دوش ، هداد  اھنآ  هب  یرتمک  یهنارای 

فرـصم بآ  اھنآ  ربارب  تسیب  اھنآ ، ربارب  هد  اھیـضعب  درادـن . یعناـم  دریگن ، مھ  ار  بآ  لوپ  اـھنآ  زا  تلود  رگا  هک  دـننکیم  فرـصم  بآ  مک  یردـق  هب  دنتـسھ  اھیـضعب  دـنوش .

. دنھدب یرتشیب  یهنیزھ  یتسیاب  اھنیا  بوخ ، دننکیم ؛

، دوب یئوجهفرص  فارـسا و  یهلئـسم  نیا  تسا . مزال  اھنیا  یهمھ  تسرد ؛ فرـصم  مھ  دعب  بوخ ، تخپ  تسرد ، یرادھگن  بوخ ، درآ  دیلوت  بوخ ، مدنگ  دیلوت  نان ، رما  رد 

. منک ضرع  نم  دوب  مزال  هک 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

، دنادب ار  مدرم  درد  دمھفب ، ار  روشک  درد  هک  تسا  یسک  نآ  نیرتھب ، دراد . دوجو  یئاھـصخاش  اما  منکیمن ؛ زاربا  یرظن  هنوگچیھ  صخـش ، هب  تبـسن  نم  تسیک ؟ نیرتھب 

لمجت و لھا  رگا  لوئـسم  نالف  تسا ؛ یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  ام  گرزب  تفآ  دشابن . شدوخ  یرگیفارـشا  لابند  دـشاب ، رود  داسف  زا  دـشاب ، یمیمـص  هناگی و  مدرم  اب 

، تسا فرـصم  یوگلا  حالـصا  یوس  هب  تکرح  لاس  لاسما ، میتفگ  ام  هک  ینیا  داد . دھاوخ  قوس  فارـسا  تمـس  هب  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  ار  مدرم  دشاب ، یرگیفارـشا 

زا رتنیبعقاو  ام  هن ، دوشب ؛ مامت  فارـسا  لاس ، کی  لوط  رد  هرابکی و  یلکب و  میئوگیمن  دنک . هزرابم  فارـسا  اب  هک  دریگب  میمـصت  ناریا  تلم  هک  تسا  یلاس  لاسما  ینعی 

. مینک عورش  ار  راک  نیا  دیاب  میسرب ؛ گنھرف  نیا  هب  ات  دوشب  راک  دیاب  تسا و  یپ  رد  یپ  نایلاس  لام  راک  نیا  مینادیم  میتسھ ؛ نیا 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هنوگچ ار  اھدمآرد  نیا  دننادیمن  دنراد ، ینالک  یاھدمآرد  دنراد ، لوپ  دنراد ، هیامرس  هک  یناسک  زا  یرایسب  ینیرفآراک . رد  یراذگهیامرـس ، رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ 

، هدوھیب یجراخ  یاھرفس  دننکیم ؛ تالمجت  فرص  یدیلوت ، یراذگهیامرس  یاج  هب  ار  لوپ  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  فرصم  یوگلا  حالصا  نامھ  زاب  مھ  اجنیا  دننک . فرص  دیاب 

ار دـمآرد  ار ، لوـپ  دوـشیم  تورث . هب  تبـسن  تسا  هنافرـسم  تـکرح  کـی  اـھزیچ  نـیا  یگدـنز ؛ لـئاسو  هناـخ ، لـئاسو  رییغت  یارب  هناـھب  روآداـسف ، اـنایحا  جرخرپ و  رمثیب ،

رد دـنراد ، هک  ار  هچنآ  دـنناوتیم  همھ  درک . یراذگهیامرـس  ناوتیم  تسھ ، روشک  رد  هک  یئاھـسروب  ندـش  لاعف  اب  تسا . مھارف  راـک  نیا  لـئاسو  زورما  درک . یراذـگهیامرس 

. دنھدب تلاخد  اھیراذگهیامرس 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  رب  هک  یراختفارپ  یهھد  هس  نیا  رد  نم  رظن  هب  جراخ . رد  هچ  لـخاد ، رد  هچ  یمالـسا ؛ یروھمج  تیعـضو  ینعی  اـم ، دوخ  یلخاد  تیعـضو  هب  مھ  هاـگن  کـی 

یس نیا  رد  یلیخ  یبالقنا . حور  یمالسا ، حور  یمالسا ، تیوھ  اب  یدج  یهضراعم  تالمح  هنانکشراتخاس ، تالمح  دش ؛ ام  هب  یدایز  تالمح  تسا ، هتشذگ  یمالسا 

 - دـش شالت  تاقوا  یلیخ  دـندرک . انعم  طلغ  ار  ناماھراعـش  تاـقوا  یلیخ  دـندرک ، فیرحت  ار  ناماھراعـش  دـندرک ؛ یزادـناتسد  ناماھراعـش  هب  هدـش . هلمح  اـم  هب  لاـس 

اھراب تسین ، رود  ام  زا  مھ  نادـنچ  هک  یاهتـشذگ  نآ  رد  دـننک . رادهلئـسم  بـالقنا  لـصا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هکنیا  یارب  یدرف -  شـالت  هن  هدـش ، یھدـنامزاس  یاھـشالت 

بـالقنا مدرم و  یلو  تفرگ . ماـجنا  ینوگاـنوگ  یاـھراک  دندیـشارت ؛ دـندرک ، تسرد  هجوم  یاـھهناھب  رھاوـظ و  نیواـنع و  اھینکـشنوناق  یارب  اـھراب  دـندرک ، ینکـشنوناق 

بالقنا هللادمحب  و  دندرک ، یرگنشور  دنداتسیا ، دنتشاد ، یلاعف  روضح  میظع  یهعومجم  نیا  نایم  رد  هک  ینموم  نیلوئسم  دنداتسیا ، مدرم  داتـسیا ، بالقنا  دنداتـسیا ؛

اھنیا دندادن . لد  ینید  ریغ  یمالـسا و  ریغ  یاھهغبـص  یاراد  یاھفرح  هب  ریخا  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  دیدرک  هظحالم  امـش  اذل  دنھدب . ماجنا  یراک  دنتـسناوتن  تفر و  شیپ 

یعامتجا تلادع  یاھراعش  دادیم ، یئارگلمجت  دض  یاھراعش  دادیم ، یمالسا  یاھراعش  دادیم ، یبالقنا  یاھراعش  هک  یسک  نآ  غارس  دنتفر  مدرم  تسا . مھم  یلیخ 

مالـسا نیبم  مالـسا و  رھظم  ار  ام  دنراد ، تسود  ار  مالـسا  نوچ  دنراذگیم ، مارتحا  ام  هب  مدرم  دنراد . تسود  ار  اھنیا  مدرم  تسا . مدرم  یرادیب  یهدنھدناشن  نیا  دادیم .

. دننادیم

هدنز زورما  بالقنا ، یاھراعـش  دناهداتـسیا و  مدرم  لاح  نیع  رد  هدش ، راک  بالقنا  هیلع  مئاد  لاس  ود  یکی  یـس و  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسام . مدرم  تیـصوصخ  نیا 

ار ناشدوخ  دننکیم ؛ رارکت  ار  ماما  یاھفرح  دـننک ، دـنلب  یرـس  مدرم  نیب  رد  دـنھاوخیم  هک  یناسک  تسا . جـئار  یهکـس  تسا ؛ جـئار  یاھفرح  زورما  ماما ، یاھفرح  تسا .

بالقنا دنتفگ  دنتفر  ماما ؛ اب  تفلاخم  هب  دندرکیم  رھاظت  هک  دندوب  یناسک  ام ، زا  تسین  رود  نادنچ  هک  یزور  کی  دوب ؛ نیا  فالخ  زور  کی  دـنھدیم . ناشن  ماما  هب  دنتـسم 

زورما دنیوگب . ار  اھنیا  دننکیمن  تارج  زورما  دنتفگیم . زور  نآ  وگدنلب  تشپ  حیرص  ار  اھنیا  درک ! ادج  ادخ  زا  ار  مدرم  یتسیاب  هک  دنتفگ  یاهدع  دندرک . مالعا  احیرـص  دش ! نفد 

اب الاح  دـننزیم ؛ ماما  یاھراعـش  زا  مد  بـالقنا و  زا  مد  ماـما و  زا  مد  دـننکیم -  هدافتـسا  یاهلیـسو  رھ  زا  اـی  دـنراد -  نوبیرت  دـننزب ، فرح  دـنناوتیم  مدرم  اـب  هک  یناـسک  نآ 

زیچ یلیخ  نیا  تسا . بالقنا  هار  تسا و  ماما  شور  لوبقم ، شور  روشک و  رد  جـئار  یهکـس  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  صاـخ . یاـھهویش 

. تسا یگرزب 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 15 
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دـیاقع و میکحت  هب  زاین  زور  کی  تسا ، شناد  ملع و  هب  زاین  زور  کی  دوب ، روشک  یاھزرم  رد  یعاـفد  تکرح  زاـین  زور  کـی  دوب ، هعماـج  نورد  رد  یعاـفد  تکرح  زاـین  زور  کـی 

. تسا بالقنا  تکرح  نیا  دوشیم . هتشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  لصف  اب  بسانتم  یاھهویم  طئارش ، نیا  یهمھ  رد  تسا ؛ یرازگتمدخ  هب  زاین  زور  کی  تساھنامیا ،

هب رداق  دوب ، هدیـشک  هت  ناشهریخذ  ناشدوخ  دندوب ؛ هدـش  مامت  ناشدوخ  دـش ! مامت  بالقنا  دـندرک  مالعا  تسا . یندـشهنھک  ای  دـش  هنھک  بالقنا  دـندرک  لایخ  یاهدـع 

یتح ناسنا  دش ، هطبار  عطق  ادخ  اب  یتقو  مھـسفنا ؛» مھاسناف  اوسن هللا  . » دـندرک هابتـشا  دـندرک ؛ سایق  ناشدوخ  هب  ار  بالقنا  ار ، هعماج  ار ، ایند  دـندوبن ؛ هار  یهمادا 

یاھـشیارگ اھـسوھ ، هک  یتقو  دنکیم ؟ هطبار  عطق  ادخ  اب  ناسنا  روج  هچ  شیاھنامرآ . هب  دـسرب  هچ  شاهعماج ، هب  دـسرب  هچ  دسانـشب ، دـناوتیمن  تسرد  مھ  ار  شدوخ 

. دنوشیم فقوتم  تقو  نآ  تفرگ ، ارف  دوخ  رد  ار  اھنآ  نامیا  تمھ و  فیعـض  یهرـشح  یتوبکنع ، رات  لثم  اھهبذاج  نیا  درک و  ادـیپ  هبلغ  ناسنا  ناج  رب  اھیروحمدوخ  یدام ،

یناسک اموزل  دننامیم ، زاب  بالقنا  ریسم  بالقنا و  هار  زا  هک  یناسک  نآ  دنتسھ . اھشزیر  اھنیا  تشاد ؛ میھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  میتشاد ، مھ  هتـشذگ  رد  میتشاد . یروجنیا 

هب ندیـسر  یـصخش : ریقح  کچوک و  یاھفدھ  یتقو  دـنامیم ؛ هار  رد  درک ، هبلغ  ناسنا  رب  یدام  یهزیگنا  هک  یتقو  دناهتـسب . بالقنا  اب  ینمـشد  رمک  لوا ، زا  هک  دنتـسین 

. دوریم دای  زا  یلصا  فدھ  فدھ ، دش  ناسنا  یارب  تردق ، هب  ندیسر  تسایر ، هب  ندیسر  تالمجت ، هب  ندیسر  لانم ، لام و 

دش و تسس  ناماپ  دش و  ادیپ  یبوخ  یهناخهوھق  یاهمشچ ، کی  یرازهزبس ، هار  رد  رگا  میسرب ، یفدھ  هب  یلحم ، هب  هک  میتسھ  نآ  یپ  رد  ام  هک  یتقو  ریـسم  کی  رد 

، دـمآ یـضعب  رـس  هک  دوب  یئالب  نیا  دـنام . میھاوخ  هار  زا  تفر ؛ دـھاوخ  دای  زا  فدـھ  مینارذـگب ، شوخ  ار  هظحل  نیا  هکنیا  هب  دـش  شوخ  ناملد  میدرک ، ضرف  فدـھ  ار  اجنآ 

، تساھنامیا هب  یکتم  تسا ، یئادخ  تقیقح  کی  بالقنا  دندرکیم . هابتـشا  دش ؛ شومارف  ماما  دنتفگ  دش ، مامت  بالقنا  دنتفگ  دـندرک ، سایق  ناشدوخ  هب  مھ  ار  نارگید 

بالقنا موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  لسن  میوگیم : مھ  نالا  ماهتفگ ، اھراب  نم  اذـل  دوشیم ؟ مامت  رگم  تسا . تریـصب  هب  یکتم  تسا ، هناقـشاع  تاـساسحا  هب  یکتم 

. دنتسین رتبقع  انیقی  دشابن ، رتنشور  ناشتریصب  دشابن ، رتروشرپ  دشابن ، رتیوق  ناشنامیا  رگا  لوا  لسن  ناناوج  زا  تسا ،

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ دوخ  هک  مینکیم  شخپ  یئاھملیف  ام  تسا . رـضم  روشک ، ناوج  یهندب  زا  یخرب  رد  تنوشخ  هب  لیم  فقوت  مدع  ای  دشر  هعماج ، رد  یئارگلمجت  فارـسا و  گنھرف  جاور 

الاح ام  یلو  دننک ؛ فقوتم  تسا ، هعماج  رد  تنوشخ  دیلوت  هک  ار  اھملیف  نیا  رطخ  دنھاوخیم  دنھدیم و  رادشھ  ناشدوخ  هب  دنتـسھ ، اھملیف  نیا  یهدـنزاس  هک  یناسک 

. تسا رضم  اھنیا  مینکیم ! رشتنم  ار  اھنیا  میراد 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دوب  یبلطایند  هب  شیارگ  ام  فعـض  نیلوا  میریگب . ار  اھنیا  یولج  اھدـعب  دـیاب  تسا و  هتـشاد  دوجو  تدـم  نیا  رد  تسام و  هار  رـس  رد  هک  تسا  یئاھرطخ  ام  یاـھفعض 

شاوی یرگیفارـشا  تافیرـشت و  شیارآ ، لمجت ، تورث ، ام  یارب  میدـش ؛ یئارگیدام  راچد  میدـش ، یبلطایند  راچد  نیلوئـسم  ام  زا  یـضعب  تفرگ . ار  اھام  زا  یـضعب  نابیرگ 

عورشمان لکش  هب  تورث  زا  یهدافتسا  تورث و  عمج  هب  لیم  لمجت ، هب  لیم  یرگیفارشا ، هب  لیم  مدرم . هب  دوشیم  زیررـس  نیا  میدش ، روجنیا  ام  یتقو  داتفا . حبق  زا  شاوی 

هلئسم نیا  مھ  مدرم  رد  مدرم ؛ هب  دوشیم  زیررـس  نیا  میدش ، راچد  میدرک ، لو  میدرک ، اھر  ار  نامدوخ  ام  یتقو  تسھ . اھناسنا  زا  یلیخ  رد  یعیبط  روط  هب  بولطمان ، و 

. دوشیم ادیپ 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

میھاوخ ینھدوت  میوش ، یتفگـشدوخ  راـچد  میوش ، ربـکت  راـچد  میوش ، یروحمدوخ  راـچد  تسا -  نالوئـسم  اـم  هب  طوبرم  رگید  نیا  صوصخب  روشک -  نالوئـسم  اـم  رگا 

ام میشابن . تالمجت  یرگیفارشا و  هب  نتخادرپ  لابند  میشابن ، یویند  تاعتمت  لابند  میـشابن ، تیبوبحم  بسک  یپ  رد  تسا . نیا  یھلا  تنـس  تسا ، روجنیا  ایند  دروخ .

اولحا و  : » هک دش  میھاوخ  هفیرش  یهیآ  نامھ  قادصم  میوش ، هابتـشا  راچد  اجنیا  ام  رگا  درک . ظفح  ار  دوخ  گرزب  درم  نیا  هک  نانچمھ  مینک ؛ ظفح  ار  نامدوخ  نیلوئـسم ،

« . رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق 

فراخز ندرک  عمج  رکف  هب  تسا ؛ عونمم  یئوجتذل  تسا ؛ عونمم  یرگیفارـشا  تسا ؛ عونمم  تلفغ  تسا ؛ عونمم  یتفگـشدوخ  تسا ؛ عونمم  فقوت  تفرـشیپ ، هار  رد 

هلصاف نآ  اب  میاهدیسرن ؛ هلق  هب  زونھ  ام  مینکیم . تکرح  هنماد  رد  میراد  ام  میسرب . هلق  هب  میناوتیم  هک  تساھتیعونمم  نیا  اب  تسا . عونمم  نیلوئـسم  یارب  نداتفا ، ایند 

نآ ات  ام  دیـسر . دھاوخ  نایاپ  هب  دولآتثابخ  یاھهضراعم  دسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  دش . دـھاوخ  مامت  اھینمـشد  دـسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  میراد .

. میھد همادا  هفقویب  دیاب  ار  تکرح  میراد . هلصاف  زور 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هلاقم دننک ؛ دای  اھزیچ  نیا  زا  شزرا ، دض  ای  یفنم  شزرا  کی  ناونع  هب  دندرکیم  یعـس  دوب ؛ هداتفا  اوزنا  هب  اھنیا  یرگیبالقنا و  بالقنا و  مسا  هک  تشذـگ  ام  رب  یاهرود  کی 

یریگتھج یبالقنا ، تکرح  هب  روشک  نالوئـسم  مدرم و  یمومع  شیارگ  تسا ؛ سکعب  تسرد  تسین ، روجنیا  هناتخبـشوخ  زورما  دشیم . هتفگ  دندزیم ، فرح  دنتـشونیم ،

اھـشزرا نیا  هب  مدرم  ینعی  تساـھنیمھ ؛ تلود ، هب  مدرم  شیارگ  لـماوع  زا  یکی  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  ار  نـیا  تـسا . بـالقنا  یناـبم  یبـالقنا و  یاھـشزرا  یبـالقنا ،

. تسا یمھم  یاھزیچ  یلیخ  اھنیا  لمجت ؛ زا  نالوئسم  ندوب  رود  یتسیزهداس ، یهلئسم  تلادع ، هب  توعد  یهلئسم  دنھدیم . تیمھا 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 16 
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. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناگبخن یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدـھع  هب  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادـیپ  ار  اـھتلع  هکنآ  زا  دـعب 

اب دوب  نئمطم  ناوتیم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اھبیـسآ  عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدـھع  هب  امـش ، یهدـھع  هب  یـسایس - 

ناریا تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ  یبوخ  یاھتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هک  یطاشن 

. دینک جالع  دعب  دینک و  یسانشبیسآ  دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد 

اب هک  یئاھهاگتـسد  صوصخب  اھهاگتـسد ، زا  یرایـسب  ناریدم  دـنفظوم ؛ اھرادنوبیرت  دـنفظوم ، اھهناسر  تسا ، فظوم  هاگـشناد  تسا ، فظوم  هزوح  دـنفظوم ، ناگبخن 

هک یناـسک  دـنفظوم ؛ هنیمز  نیا  رد  دـننکیم ، یـشزومآ  یزیرهماـنرب  سرادـم  یارب  اـی  اھهاگـشناد  یارب  هـک  یناـسک  دـنفظوم ؛ دـنراد ، راکورـس  مـیلعت  تـیبرت و  گـنھرف و 

نیا رد  مینزب . بیھن  نامدوخ  هب  یگمھ  ام  دـیاب  همھ . شود  رب  تسا  یاهفیظو  کی  همھ  اھنیا  دـنفظوم . دـننکیم ، نییعت  یـسرد  یاـھباتک  یارب  ار  یـشزومآ  یاھلـصفرس 

. مینک تکرح  مینک ، راک  دیاب  هنیمز 

هدشمامت ار  هلئسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیسآ . نیا  للع  زا  وجتسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  نیاربانب 

تبث ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعـض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛ ضرف 

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 

دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یـشخب  دـنکب . ذوفن  ناتھاگتـسد  رد  اھنیا ، دـننام  یدایز و  یاھجرخ  لـمجت و  فارـسا و  یزاـبیتراپ و  هوشر و  داـسف و  هک  دـیراذگن  تسا ؛ هناـیروم  لـثم  داـسف  اـعقاو 

یاھجرخ کی  تاقوا  یھاگ  تسا ؛ یندـشنیمات  اھداسف  اب  یهزرابم  اھییوجهفرـص و  نیمھ  رد  دـندرک ، هراشا  یناحور  رتکد  یاقآ  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  یجـالع 

تسا یدئاز  جرخ  اما  تسین ، مارح  تحارص  نآ  اب  هرخالاب  اما  دشاب ، مارح  انعم  کی  هب  مھ  دئاز  دیاش  تسا ؛ دئاز  اما  تسا ، مارح  ریغ  هک  ییاجنآ  الاح  اجیب -  دوخیب ، دایز ،

کاـپ و شکتمحز و  ناـنکراک  ناـنکراک ، تیرثـکا  ییارجا ، یاھھاگتـسد  رد  اـعقاو  درک . یداـیز  گرزب و  یاـھراک  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  ناوتیم ؛ و  دوشب . هتفرگ  دـیاب  شیوـلج  - 

، دننکیم تیلاعف  اجنآ  هنایروم  لثم  بورکیم ، لثم  دننکیم ، ادیپ  روضح  یھاگتـسد  کی  رد  ملاسان  کاپان و  یاھناسنا  دروم  هد  دروم ، ود  دروم ، کی  هک  یتقو  اما ] دنملاس [ ؛

. دربیم نیب  زا  ار  نانیمطا  طیحم   [ داسف دوریم [ ؛ نیب  زا  ناشتامحز  مھ  دنوشیم ، ماندب  مھ  و  دوشیم ، عیاض  اعقاو  شکتمحز  راگتمدخ و  یهعومجم  نیا  تامحز 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یرگیفارشا درکیم ؛ در  تدح  تدش و  اب  ار  یداصتقا  یرباربان  ماما  دوب ؛ نافعضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  یدج  رادفرط  ماما  روشک ؛ یلخاد  لئاسم  دعب  رد  مراھچ  یهتکن 

ام راوگرزب  ماما  هک  تسا  یبلاطم  نیرترارکت  رپ  زا  یکی  دـیاش  نافعـضتسم  زا  یرادفرط  دوب ؛ یعامتجا  تلادـع  رادفرط  ماما  هملک  یعقاو  یانعم  هب  درکیم ؛ در  یخلت  اب  ار 

دننک شالت  دیاب  همھ  دـننک ؛ نکهشیر  ار  رقف  هک  دـننک  شالت  دـیاب  همھ  تسا ، ماما  یعطق  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ماما  نشور  طوطخ  زا  یکی  نیا  دـنتفگ ؛ ناشتانایب  رد 

یوخ یهرابرد  دادـیم  رادـشھ  روشک  نالوئـسم  هب  فرط  نآ  زا  دـننک . کمک  نامورحم  هب  تسا ، روشک  ناوت  رد  هک  ییاـجنآ  اـت  دـنروایب و  نوریب  تیمورحم  زا  ار  ناـمورحم  هک 

هب هکنیا  رب  درکیم  ررکم  دیکات  تشادیم ، رذحرب  ینیشنخاک  یوخ  زا  ار  همھ  و  اوملظ -  نیذلا  نکٰسم  یف  متنکس  و  تسا : هدمآ  مھ  نآرق  رد  هک  یاهتکن  نیا  ینیـشنخاک - 

« ييارگلمجت  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 19هاگياپ  هحفص 17 
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، دـناهدرک رپ  اھتیمورحم  دوجو  اب  ار  اھهنحـص  نیا  هک  دـننامورحم  نیا  دـنیارقف ، نیا  دننانیـشنخوک ، نیا  هک  تفگیم  ررکم  ماـما  ار  نیا  دـینک ؛ داـمتعا  فیعـض  تاـقبط  یراداـفو 

اقافتا دمآیم ، شیپ  یلکشم  رگا  فلتخم  دراوم  رد  دنتـشاد ، یرتشیب  یاھیرادروخرب  هک  یناسک  نآ  اما ] [ ؛ دنوشیم رـضاح  مھ  رطخ  یاھنادیم  رد  دننکیمن ، مھ  ضارتعا 

تـسرد فرـصم  رب  درکیم . دـیکات  ار  نیا  دوب و  هتـسجرب  رما  کی  ماما  رظن  زا  مدرم ، مورحم  تاقبط  مدرم و  طسوتم  تاقبط  یرادافو  نیا  دـندرکیم . ییاضران  زاربا  رتشیب  اـھنآ 

زا یرود  ناـمورحم و  زا  یرادفرط  یعاـمتجا ، تلادـع  یهلئـسم  تسا . یـساسا  طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  درکیم . دـیکات  فارـسا  زا  ندرک  زیھرپ  رب  درکیم ، دـیکات  لاـملاتیب 

. تھج نیا  رد  لمع  ییارگلمجت و  یوخ  یرگیفارشا و  یوخ 

رطف  / ١۶/٠۴/١٣٩۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

نانکراک ناریدم و  یهعومجم  لابق  رد  هک  دنتسھ  یاهدع  کی  اھنیا  دننکب . تسرد  یمالسا  ماظن  هیلع  یکسمتسم  کی  هیضق  نیا  زا  دنھاوخیم  یمالـسا  ماظن  نانمـشد 

ار بیع  نیا  تسا ؛ بیع  مھ  ناشمک  نیمھ  تسا ، رـضم  مھ  ناشمک  نیمھ  اما  دنتـسین ، یدایز  یهدع  دـننکیم  راک  دـنراد  تقادـص  یکاپ و  اب  هک  لوئـسم  یاھهاگتـسد 

یتـسم زا  یـشان  یاھبیـسآ  اـما  میراذـگیم ، هسلج  اـھنآ  یهراـبرد  مینکیم ، یزیرهماـنرب  اـھنآ  یور  میاهتخانـش ، ار  رقف  زا  یـشان  یاھبیـسآ  اـم  درک . فرطرب  یتسیاـب 

هب دیآیم و  شیپ  شلابند  هب  ایاضق  نیا  دوشب ، جیورت  دشاب و  هتشاد  دوجو  هعماج  رد  لمجت  و  فارـسا ، یرگیفارـشا ، یتقو  میـسانشیمن ؛ تسرد  هناک  ار  یرگیفارـشا 

اب یتسیاب  هدیدپ  نیا  اب  دننک . رپ  مارح  یاھلام  نیا  زا  ار  اھمکش  دننک ، ریـس  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنروایب و  تسد  هب  یاهمعط  کی  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  همھ  دیآیم و  دوجو 

یهفیظو نیا  دنھدب . رارق  روتسد  رد  ار  نیا  تسا ، هدش  جراخ  عورشمان  تروص  هب  لاملاتیب  زا  هچنآ  ندنادرگرب  ندرک و  رانکرب  ندرک و  لزع  یهلئـسم  دوشب ؛ هلباقم  تیدج 

یهعجاف نیا  هک  دوشیم  هتساک  ماظن  هب  مدرم  دامتعا  دوشن ، یریگلابند  دتفین و  قافتا  هیضق  نیا  هچنانچ  رگا  دنھدیم و  تیمھا  هلئسم  نیا  هب  تبسن  مدرم  تسا ؛ همھ 

. درک ظفح  ار  مدرم  دامتعا  یدج ، مادقا  اب  یتسیاب  دوب . دھاوخ  یگرزب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ندیـشک خر  هب  یهقباسم  ندش  گنرمک  رگید ، یهدیاف  کی  درک . دھاوخ  تورث  دـیلوت  تورث و  داجیا  روشک  یارب  زاب  درک و  دـھاوخ  ادـیپ  شھج  مھ  تارداص  دـشاب ، دـیلوت  رگا 

، فیک نیا  شفک ، نیا  سابل ، نیا  میـشکیم ؛ مھ  خر  هب  ار  یجراخ  یاھکرام  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  یقالخا  یعامتجا و  یاـھالب  زا  یکی  زورما  تسا .]  ] یجراـخ یاـھکرام 

، عقاورد ام  دـتفایم ؛ هار  هب  دروم  نیا  رد  یاهقباسم  کی  دـشکیم ؛ یرگید  خر  هب  وا  مشکیم ، یرگید  خر  هب  هدـنب  تسا . یجراخ  فورعم  یهناخراک  نـالف  لاـم  لوصحم ، نیا 

. میریگب ار  شیولج  ای  مینک  مک  روشک  رد  میناوتیم  دیلوت  قنور  یهلیسوهب  ار  یگنھرف  لکشم  نیا  یگنھرف و  یالب  نیا 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

اھراب راوگرزب  ماما  هکنیا  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  یبلطهدایز و  هیحور  زا  یـشان  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ار  داسف  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. دوب تلع  نیمھ  هب  دنتشاد ، دیکات  نالوئسم  یلومعم  هداس و  یگدنز  نتشاد  یگبلط و  یز  ظفح  رب 

نوگاـنوگ تاـناکما  زا  رگید  یاـھروشک  رد  نالوئـسم  نوـچ  هـک  دنـشاب  هتـشاد  ار  روـصت  نـیا  دـنناوتیمن  یمالـسا  ماـظن  رد  نالوئـسم  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

. تسا حابم  یدراوم  نینچ  زین  یمالسا  ماظن  رد  سپ  دنرادروخرب ،

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

وا اب  ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  ام  هکنیا  بخ ، ( ١ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف 

هک تسا ، ایند  لھا  لام  روج  کـی  دراد : دوجو  اـنعم  نیا  دـننکیم  ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  یناـسک  یهمھ  رد  تردـق . هب  ندیـسر  رد  دراد  دوجو  کلـسم  ٰیـشمم و  روج  ود 

یروھمج تسایر  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  شالت  درف ]  ] ینعی دنـسرب ؛ ناـشدوخ  یـصخش  عماـطم  هب  اـت  دـننک  ادـیپ  تسد  تموکح  هب  دـننک ، ادـیپ  تسد  تردـق  هب  دـنرظتنم 

یارب تسا  یاهلیـسو  تردـق ، هب  ندیـسر  وا  یارب  ینعی  دوشیم ؛ یرتھب  یگدـنز  کی  وا  یگدـنز  هک  دوشیم  مھارف  ییاھهنیمز  یروھمج  تسایر  یهرود  رد  نوچ ] ، ] دـسرب

؛ دـندوب یروج  نیا  تردـق  لھا  ابلاغ  هک  تسا  روج  کی  نیا  دـنکیم ؛ بلط  وا  سفن  هک  ییاھزیچ  تاوھـش و  تورث و  لام و  هب  ندیـسر  یارب  یناـسفن ، تاوھـش  هب  ندیـسر 

یهوحن کولـس و  یهوحن  کی  نیا  تسین . یرگید  زیچ  ایند  زج  ناشیارب  مھ  تردـق  نآ  جـیاتن  دوب و  ایند  ناشیارب  مھ  تردـق  دـندوب ، ایند  لابند  دـندوب ، ایند  لھا  اـبلاغ  نوچ 

(٢ (؛ دـیبعلا لکا  لکای  دـیبعلا  هسلج  سلجی  هدـش :] لقن   ] ربمغیپ یهرابرد  تسا : ایبنا  یـشم  یهوحن  مھ  یکی  دـننکیم ؛ ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  تسا  یناـسک  یـشم 

تقافر شندروخ ، اذغ  رد  دوبن  لئاق  شدوخ  یاربینیعت  هنوگ  چـیھ  دراد ، وا  ماقم  هک  یتمظع  نآ  اب  ینعی  دوب ؛]  ] اھمالغ لثم  اھهدرب ، نتـسشن  لثم  نیمز  یور  شنتـسشن 

. تسا هنومن ]  ] کـی مھ  نیا  تسا ؛ نینموملاریما  یگدـنز  نیا ] [؛ هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هاـیند  نم  ٰىفتکا  دـق  مکماـما  نا  ـالا و  دـیوگیم :]  ] نینموملاریما اـی  شندرک ؛

ٰىلع نوردـقت  مکنا ال  الا و  دـیامرفیم : مھ  ترـضح  دوخ  میتسین ؛ رداق  ام  الـصا ] [ ؛ مینک لمع  نینموملاریما  لثم  ای  ربمغیپ  لـثم  امـش  نم و  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا 

. دینکن لابند  ار  یویند  تردق  باحصا  طخ  دینک ؛ شالت  ( ٣ (؛ داھتجا عروب و  ینونیعا  نکٰل  و  دینک ، راتفر  یروج  نیا  دیناوتیمن  اھامش  کلٰذ ؛

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

اب ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دـشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  اـم  هکنیا  بخ ، ( ١٣ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف  وا 

...

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

الثم تسا ؛ مزال  یلوحت  راک  کی  درک ، راک  دوشیمن  یئزج  یاھلحهار  هیـصوت و  تحیـصن و  اـب  درک . دروخرب  یتسیاـب  اـھنیا  اـب  هک  دراد  دوجو  مدرم  اـم  نیب  رد  یطلغ  تاداـع 

میدرک و یفن  ار  یرگیفارـشا  ام  الاح  هک  لمجت ؛ یهقباسم  قرب . فارـسا  یئاذـغ ، داوم  فارـسا  بآ ، فارـسا  دراد ؛ دوجو  فارـسا  ام  روشک  رد  فارـسا . یهیـضق  دـینک  ضرف 

هدرک تیارس  عقاو  رد  مھ  یفارشاریغ  تاقبط  هب  هنارگیفارشا  یاھشاپوتخیر  هک  تسا  اجنیا  لکشم  نکل  تسا  یتسرد  الماک  بلطم  دوخ  یاج  هب  هک  میدرمـش  تشز 
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نیمھ روشک و  تیعمج  یریپ  ای  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  ای  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  دراد و  دوجو  نوگانوگ  یاھراک  اھهداوناخ و  رد  اھجاودزا ، رد  لـمجت  یهقباـسم  هنافـساتم  و 

. دوب مھ  ناتسود  زا  یضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم 

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  بجاو  تسا . یتسیزهداس  نیا  دناشوپب ؛ ار  امـش  ندب  هک  نیمھ  طقف  درادـن ؛ دوجو  مارحا  رد  یدایز  سابل  چـیھ  ینعی  رگید ؛ تسا  یتسیزهداس  رھظم  مارحا ،

درک و یتسیزهداس  دوشیم  هک  دیریگب  دای  دیریگب ؛ دای  ار  راک  نیا  هک  دیوگب  دھاوخیم  اما  هن ، دـینک ؛ یگدـنز  مارحا  اب  دیـشوپب و  سابل ]  ] یروج نیا  یگدـنز  یهمھ  رد  امش 

رطاخ هب  ملاع  تالکـشم  اھیتخبدب و  زا  یرایـسب  دینک ، هاگن  امـش  رگا  تسا . یتسیزمھ  ینعی ]  ] یلبق عوضوم  نامھ  لثم  زاب  مھ  نیا  درک . جیورت  ار  یتسیزهداس  دـیاب 

رد الاح  اج ، همھ  رد  هتبلا ] [ ؛ دوشیم اھزیچ  نیا  فرـص  دراد  ملاـع  تورث  زا  یمیظع  شخب  تسا ؛ اـھنیا  دـننام  اـھیتسرپلمجت و  اھیرگیفارـشا و  اـھیھاوخهدایز و  نیا 

جح تیصوصخ  ینعی  یتسیزهداس ؛ هب  دیفظوم  اجنیا  اما ] [ ــ  دوشیم اھزیچ  نیا  فرص  دراد  ربارب  اھدص  ربارب ، اھهد  رگید  یاھاج  رد  روج ــ  نیمھ  هنافساتم  مھ  ام  روشک 

، تسا میلعت  کی  مھ  نیا  دیـشاب . هتـشاد  یتسیزهداس  روج  نیا  ار  زور  دنچ  نیا  امـش  دـیاب  ینعی  دـھدیم ؛ میلعت  یروج  نیا  دـھدب ، میلعت  دـھاوخیم  یتقو  هک  تسا  نیا 

. تسا یگدنز  کبس 
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